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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Falência n.º CV1-22-0002-CFI 1.º Juízo Cível

Requerente: G2000 (MACAU) LIMITADA, registada na 
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis sob 
o n.º 26309 (SO), com sede em Macau, na Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpção n.os 411-417, Edifício Dynasty Plaza, 15.º andar 
D-H.

Faz-se saber, que nos autos de falência acima identificados, 
foi, por sentença de 8 de Agosto de 2022, declarada em estado 
de falência a requerente G2000 (MACAU) LIMITADA, aci-
ma identificada, tendo sido fixado em 60 (sessenta) dias, conta-
dos da publicação do anúncio a que se refere o artigo 1089.º e 
n.º 2 do artigo 1140.º do C.P.C., no Boletim Oficial da RAEM, 
o prazo para os credores reclamarem os seus créditos.

Tribunal Judicial de Base, aos 8 de Agosto de 2022.

O Juiz, Tang Chi Lai.

O Escrivão Judicial Principal, Loi Wa Chon.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso público da empreitada de

«Obra de Instalação de Sistema de Ar Condicionado 

Centralizado na Zona Comercial e de Escritórios do Edifício 

do Posto Fronteiriço Qingmao»

1. Entidade adjudicante: Secretário para a Administração e 
Justiça. 

2. Entidade realizadora do concurso: Instituto para os As-
suntos Municipais.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Local de execução da obra: Avenida do Comendador Ho 
Yin.

5. Objecto da empreitada: obra de instalação de sistema de 
ar condicionado centralizado na Zona Comercial e de Escritó-
rios do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao.

初 級 法 院

公 告

CV1-22-0002-CFI 

緃

26309 SO

411 417 15 D-H

緃

1089 1140 2

 

 

 $1,178.00

市 政 署

公 告

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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6. 

7. 

8. $ 650,000.00

9. 5%

5%

10. 

11. 

12. 

163

13. 

804

74/99/M

14. 

517

$1,000.00 74/99/M

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável, nos termos previstos no programa do con-
curso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

8. Caução provisória: seiscentas e cinquenta mil patacas 
($ 650 000,00), a prestar por depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução. Caso seja em numerário, a pres-
tação da caução deve ser efectuada na Tesouraria da Divisão 
de Assuntos Financeiros do IAM ou no Banco Nacional 
Ultramarino de Macau, juntamente com a guia de depósito 
(em triplicado), havendo ainda que entregar a referida guia na 
Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, 
após a prestação da caução, para efeitos de levantamento do 
respectivo recibo oficial. Caso seja em garantia bancária ou 
seguro-caução, a respectiva prestação deve ser efectuada junto 
da Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM. 
As despesas resultantes da prestação de cauções constituem 
encargos do concorrente.

9. Caução definitiva: a caução definitiva é de 5% do preço 
total da adjudicação (das importâncias que o empreiteiro tiver 
a receber em cada um dos pagamentos parciais são deduzidos 
5% para garantia do contrato, em reforço da caução definitiva 
a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: inscrição na DSSCU na modali-
dade de execução de obras.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida 
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, até às 17,00 horas do 
dia 23 de Setembro de 2022. 

13. Local, dia e hora do acto público:

Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Ave-
nida da Praia Grande, n.º 804, Edifício China Plaza, 6.º andar, 
Macau, no dia 26 de Setembro de 2022, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas, para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de 
Novembro, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

14. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
versão digital do processo do concurso:

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso 
e outros documentos complementares podem ser examinados, 
no DEM do IAM, sito na Avenida da Praia Grande n.º 517, 
Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, Macau, durante as 
horas de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até 
ao dia e hora do acto público do concurso.

No local acima referido poderão ser solicitadas, até às 17,00 
horas do dia 13 de Setembro de 2022, a versão digital do pro-
cesso do concurso ao preço de $ 1 000,00 por exemplar, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 
de Novembro.
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15. 
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16.  
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 .....................................................15%

17. 

517

 

 $4,927.00

009/DGF/2022

163

http://www.iam.gov.mo

15. Prazo de execução da obra: 

O prazo de execução não poderá ser superior a 320 dias, con-
tados a partir da data de consignação dos trabalhos.

16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação: 

— Preço global da empreitada e lista de 
preços unitários ...............................................................50%;

— Prazo de execução razoável ........................................... 10%;

— Plano e programa de trabalhos  ..................................... 10%;

— Experiência em obras semelhantes  .............................. 10%;

— Material  .............................................................................. 5%;

— Percentagem de trabalhadores residentes  ...................15%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento 
de Edificações Municipais do IAM, sito na Avenida da Praia 
Grande, n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, 
Macau, a partir de 13 de Setembro de 2022, inclusive, e até à 
data limite para entrega das propostas, para tomar conheci-
mento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 3 de Agosto de 
2022.

O Administrador do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 4 927,00)

«Prestação de serviços de limpeza para jardins e parques, 

campos livres e outras instalações sob a gestão do IAM»

Concurso Público n.º 009/DGF/2022

Faz-se público que, por deliberação do Secretário para a Ad-
ministração e Justiça, de 26 de Julho de 2022, se acha aberto 
o concurso público para a «Prestação de serviços de limpeza 
para jardins e parques, campos livres e outras instalações sob a 
gestão do IAM».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, em todos os dias úteis e dentro do horário normal de 
expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto 
para os Assuntos Municipais (IAM), sito na Avenida de 
Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados de forma 
gratuita através da página electrónica deste Instituto (http://
www.iam.gov.mo). Se os concorrentes quiserem podem des-
carregar os documentos acima referidos, sendo também da sua 
responsabilidade a consulta de actualizações e alterações das 
informações na nossa página electrónica durante o período de 
entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 6 de Setembro de 2022. Os concorrentes ou os seus re-
presentantes devem entregar as propostas e os documentos no 
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A

$116,960.00

B $105,900.00

C 叁 $43,000.00

D $27,700.00

6

 

 $2,526.00

011/DGF/2022

163

http://www.iam.gov.mo

Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM. A caução provisória 
pode ser prestada em numerário ou garantia bancária. Caso 
seja em numerário, a prestação da caução deve ser efectuada 
na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou 
no Banco Nacional Ultramarino de Macau, juntamente com 
a guia de depósito (em triplicado), tendo ainda que entregar a 
referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financei-
ros do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de 
levantamento do respectivo recibo oficial. Caso seja sob a for-
ma de garantia bancária, a prestação da caução deve ser, obri-
gatoriamente, efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos 
Financeiros do IAM. As despesas resultantes da prestação da 
caução constituem encargos do concorrente. O valor da caução 
provisória é o seguinte:

Grupo A — Cento e dezasseis mil, novecentas e sessenta pa-
tacas ($ 116 960,00);

Grupo B — Cento e cinco mil e novecentas patacas ($ 105 900,00);

Grupo C — Quarenta e três mil patacas ($ 43 000,00);  

Grupo D — Vinte e sete mil e setecentas patacas ($ 27 700,00).

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Gran-
de, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 7 
de Setembro de 2022. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 5 de Agosto de 
2022.

O Administrador do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Lam Sio Un.

(Custo desta publicação $ 2 526,00)

«Prestação dos serviços de limpeza nos Gabinetes e 

outras instalações sob a gestão do IAM»

Concurso Público n.º 011/DGF/2022

Faz-se público que, por deliberação do Secretário para a Ad-
ministração e Justiça, de 28 de Julho de 2022, se acha aberto 
o concurso público para a «Prestação dos serviços de limpeza 
nos Gabinetes e outras instalações sob a gestão do IAM».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, em todos os dias úteis e dentro do horário normal 
de expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Ins-
tituto para os Assuntos Municipais (IAM), sito na Avenida 
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados de 
forma gratuita através da página electrónica deste Instituto 
(http://www.iam.gov.mo). Se os concorrentes quiserem podem 
descarregar os documentos acima referidos, sendo também da 
sua responsabilidade a consulta de actualizações e alterações 
das informações na nossa página electrónica durante o período 
de entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 14 de Setembro de 2022. Os concorrentes ou os seus re-
presentantes devem entregar as propostas e os documentos no 
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A $78,820.00

B $8,980.00

C 叁 $35,520.00

D $12,820.00

E $16,520.00

F 叁 叁 $33,040.00

G $10,620.00

H $45,280.00

6

 

 $2,923.00

1. 

2. 

3. 

4. 

Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM. A caução provisória 
pode ser prestada em numerário ou garantia bancária. Caso 
seja em numerário, a prestação da caução deve ser efectuada 
na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou 
no Banco Nacional Ultramarino de Macau, juntamente com 
a guia de depósito (em triplicado), tendo ainda que entregar a 
referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financei-
ros do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de 
levantamento do respectivo recibo oficial. Caso seja sob a for-
ma de garantia bancária, a prestação da caução deve ser, obri-
gatoriamente, efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos 
Financeiros do IAM. As despesas resultantes da prestação da 
caução constituem encargos do concorrente. O valor da caução 
provisória é o seguinte:

Grupo A — Setenta e oito mil, oitocentas e vinte patacas 
($78 820,00);

Grupo B — Oito mil, novecentas e oitenta patacas ($8 980,00);

Grupo C — Trinta e cinco mil, quinhentas e vinte patacas 
($35 520,00);

Grupo D — Doze mil, oitocentas e vinte patacas ($12 820,00);

Grupo E — Dezasseis mil, quinhentas e vinte patacas 
($16 520,00);

Grupo F — Trinta e três mil e quarenta patacas ($33 040,00);

Grupo G — Dez mil, seiscentas e vinte patacas ($10 620,00);

Grupo H — Quarenta e cinco mil, duzentas e oitenta patacas 
($45 280,00).

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, 
Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 15 de 
Setembro de 2022. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 5 de Agosto de 
2022.

O Administrador do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Lam Sio Un.

(Custo desta publicação $ 2 923,00)

Obra do corredor verde costeiro da costa sul da Península 

de Macau — Design (2.ª fase) — Serviços de elaboração de 

projecto e de prospecção geotécnica 

Concurso Público

1. Entidade adjudicante: Secretário para a Administração e 
Justiça.

2. Entidade do concurso: Instituto para os Assuntos Munici-
pais.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Âmbito da concepção: da parte oeste da Ponte Governa-
dor Nobre de Carvalho até às Portas do Entendimento.
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5. Objecto: seleccionar grupo de concepção para definir a 
«Obra do corredor verde costeiro da costa sul da Península de 
Macau — Design (2.ª fase) — Serviços de elaboração de pro-
jecto e de prospecção geotécnica».

6. Prazo de validade da proposta: o prazo de validade da pro-
posta é de 90 dias, a contar da data do acto público do concur-
so, prorrogável, nos termos previstos no processo do concurso.

7. Tipo de empreitada: por preço global.

8. Caução provisória: a caução provisória é de $150 000,00 
(cento e cinquenta mil patacas), a prestar por depósito em di-
nheiro ou garantia bancária. Caso seja depósito em dinheiro, 
a prestação da caução deve ser efectuada na Tesouraria da 
Divisão de Assuntos Financeiros do IAM, sita na Avenida de 
Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou no Banco Nacional 
Ultramarino de Macau, juntamente com a guia de depósito (em 
triplicado), havendo ainda que entregar a referida guia na Te-
souraria da Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, após 
a prestação da caução, para efeitos de levantamento do respec-
tivo recibo oficial; caso seja garantia bancária, a prestação da 
caução deve ser, obrigatoriamente, efectuada na Tesouraria da 
Divisão de Assuntos Financeiros do IAM. As despesas resul-
tantes da prestação da caução constituem encargos do concor-
rente.

9. Caução definitiva: a caução definitiva é de 4% (quatro por 
cento) do valor do montante total da adjudicação, para garantir 
o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume 
com a celebração do contrato. A caução definitiva é prestada 
no mesmo local da caução provisória.

10. Preço base: o valor máximo da adjudicação é de $7 500 000,00 
(sete milhões e quinhentas mil patacas).

11. Condições de admissão: estar inscrito na Direcção dos 
Serviços de Solos e Construção Urbana (ex-Direcção dos Ser-
viços de Solos, Obras Públicas e Transportes) para elaboração 
de projectos.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Local: Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na 
Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau.

Data e hora limite: 17,00 horas do dia 30 de Setembro de 
2022 (a proposta deve ser elaborada em uma das duas línguas 
oficiais da RAEM).

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita 
na Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edifício China Plaza, 6.º 
andar, Macau.

Data e hora: 6 de Outubro de 2022, pelas 10,00 horas.

14. Para os efeitos previsto no artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M e para prestar esclarecimento às eventuais dúvidas 
sobre os documentos apresentados na proposta, o concorrente 
ou seu representante deverão estar presentes no acto público 
do concurso.
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15. 
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 $5,052.00

退 休 基 金 會

三十日告示

15. Local, dia e hora para consulta do processo do concurso:

O programa do concurso, o caderno de encargos, os esclare-
cimentos, o memorando e demais documentos complementares 
podem ser consultados, no Departamento de Vias Públicas e 
Saneamento do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
Comercial Nam Tung, 17.º andar, Macau, durante as horas de 
expediente, desde o dia da publicação do anúncio até à data do 
acto público.

16. Os interessados podem adquirir fotocópia do processo do 
concurso, ao preço de $300,00 (trezentas patacas) por exem-
plar, antes das 17,00 horas do dia 23 de Setembro de 2022.

17. Prazo para a concepção: o prazo para a elaboração do 
plano da obra e realização de sondagens geológicas não pode 
exceder 120 (cento e vinte) dias.

18. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

18.1 Plano preliminar e projecto de concepção — 40%;

18.2 Contrapartida para a elaboração do plano da obra e rea-
lização de sondagens geológicas — 35%;

18.3 Avaliação dos membros da equipa de concepção — 7%;

18.4 Avaliação da experiência profissional do concorrente/da 
empresa — 8%;

18.5 Preço global estimado da obra — 10%.

19. Esclarecimentos complementares: os concorrentes deve-
rão comparecer no Departamento de Vias Públicas e Sanea-
mento do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
Comercial Nam Tung, 17.º andar, Macau, a partir de 23 de 
Setembro de 2022, inclusive, e até à data limite para entrega 
das propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclare-
cimentos adicionais.

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

O Vice-Presidente do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Lo Chi Kin.

(Custo desta publicação $ 5 052,00)

FUNDO DE PENSÕES

Éditos de 30 dias

Faz-se público que Ma Pui Wa, viúva de Leong Peng Kuan, 
que foi técnico superior assessor principal, aposentado do Ins-
tituto de Acção Social, tendo requerido a pensão de sobrevi-
vência deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com 
direito à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo 
de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publi-
cação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de 
deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação 
será resolvida a pretensão da requerente, findo que seja esse 
prazo. 
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 $986.00

António da Silva

 

 $714.00

 

 $793.00

Domingos Ng

 

 $748.00

Fundo de Pensões, aos 11 de Agosto de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 986,00)

Faz-se público que Pranee Roongjira da Silva, viúva de An-
tónio da Silva, que foi inspector de 1.ª classe, aposentado da 
Polícia Judiciária, tendo requerido a pensão de sobrevivência 
deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito 
à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pen-
sões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do 
presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzi-
rem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será 
resolvida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 11 de Agosto de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 714,00)

Faz-se público que Fong Sok Han, viúva de Leong Hong Ip, 
que foi guarda, aposentado do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública, tendo requerido a pensão de sobrevivência deixada 
pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito à per-
cepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, 
no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do pre-
sente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem 
os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será resol-
vida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 11 de Agosto de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 793,00)

Faz-se público que Kuan Wai Peng, viúva de Domingos Ng, 
que foi distribuidor postal, aposentado da então Direcção dos 
Serviços de Correios e Telecomunicações de Macau, tendo 
requerido a pensão de sobrevivência deixada pelo mesmo, 
devem todos os que se julgam com direito à percepção da 
mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, no prazo de 
trinta dias, a contar da data da publicação do presente édito no 
Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, 
pois que, não havendo impugnação será resolvida a pretensão 
da requerente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 11 de Agosto de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 748,00)
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Faz-se público que Lei Hong Chon, viúva de Albino Baptista 
Gomes, que foi subchefe, aposentado do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, tendo requerido a pensão de sobrevivência 
deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito 
à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pen-
sões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do 
presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzi-
rem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será 
resolvida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 11 de Agosto de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 668,00)

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

Lista

De acordo com a lista dos formandos admitidos ao curso de 
formação para acesso à categoria de escrivão judicial especia-
lista, publicada pelo Gabinete do Presidente do Tribunal de 
Última Instância no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 30, II Série, de 28 de Julho de 2021, 
publica-se, nos termos do artigo 34.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 30/2004, em vigor, a lista de classificação final do 
referido curso:

Formandos aprovados: Classificação final

1.º CHEONG LAI LAM ............................................. 16,482

2.º CHAN KA CHOI .................................................... 16,370

3.º CHEANG KIT IAN ............................................... 15,982

4.º IEONG NGAI TENG............................................. 15,958

5.º IEONG SIN LEI ...................................................... 15,904

6.º LAM CHI WAI ........................................................ 15,706

7.º CHAN WENG CHI ................................................ 15,504

8.º LEONG FONG IAN .............................................. 15,436

9.º CHAN PUI MAN ................................................... 15,414

10.º HO CHO CHI .......................................................... 15,362

11.º TOU KA POU ......................................................... 15,350

12.º HOI WENG WENG ............................................... 15,342

13.º LAI WAI SUN ......................................................... 15,196

14.º IONG MIO LENG .................................................. 15,172

15.º CHIANG OI CHI ................................................... 15,098

16.º CHANG WAI KEONG ......................................... 15,032

17.º LAU HOI IO ............................................................ 14,858

18.º CHEANG CHAN WA ........................................... 14,578

19.º LAM KONG CHIU ................................................ 14,544

20.º LAI KA WAI ........................................................... 14,376

  

 $668.00

法 律 及 司 法 培 訓 中 心

名 單

30/2004

 

1.º  .................................................................. 16.482

2.º  .................................................................. 16.370

3.º  .................................................................. 15.982

4.º  .................................................................. 15.958

5.º  .................................................................. 15.904

6.º  .................................................................. 15.706

7.º 頴  .................................................................. 15.504

8.º  .................................................................. 15.436

9.º  .................................................................. 15.414

10.º  .................................................................. 15.362

11.º  .................................................................. 15.350

12.º  .................................................................. 15.342

13.º  .................................................................. 15.196

14.º  .................................................................. 15.172

15.º  .................................................................. 15.098

16.º  .................................................................. 15.032

17.º  .................................................................. 14.858

18.º  .................................................................. 14.578

19.º  .................................................................. 14.544

20.º  .................................................................. 14.376
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21.º  .................................................................. 13.740

22.º  .................................................................. 13.698

21/2021 14/2016

 Manuel Marcelino Escovar Trigo

 $2,799.00

Formandos aprovados: Classificação final

21.º AO I LENG .............................................................. 13,740

22.º SOU WAI HONG .................................................... 13,698

Nos termos do artigo 60.º, n.º 2, do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, os formandos podem, ao abrigo dos artigos 37.º, n.º 1, 
e 38.º, n.º 1, do mesmo regulamento administrativo, apresentar 
reclamação da presente lista para o júri, no prazo de cinco dias 
úteis, a contar do dia seguinte à data da sua publicação, ou in-
terpor recurso facultativo da presente lista para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, a 
contar do dia seguinte à data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 5 de Agosto de 2022).

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, aos 27 de Julho de 
2022.

O Presidente do Conselho Pedagógico, Manuel Marcelino 
Escovar Trigo.

(Custo desta publicação $ 2 799,00)
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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/194198

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

[730]  Requerente : 

 Ji Xing Pharmaceuticals (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 静 1266 2

28 2801 2810 2811 2812 2813

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/901,227

[210]  N.º : N/194199

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

[730]  Requerente : 

 Ji Xing Pharmaceuticals (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 静 1266 2

28 2801 2810 2811 2812 2813

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/901,227

[210]  N.º : N/194200

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

[730]  Requerente : 

 Ji Xing Pharmaceuticals (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 静 1266 2

28 2801 2810 2811 2812 2813

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/901,247

[210]  N.º : N/194201

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

[730]  Requerente : 

 Ji Xing Pharmaceuticals (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 静 1266 2

28 2801 2810 2811 2812 2813

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/901,247
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[210]  N.º : N/194210

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/27  China

N.º 58834814

[210]  N.º : N/194211

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/27  China

N.º 58811895

[210]  N.º : N/194878

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194879

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194880

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 4 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194881

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 4 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194882

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194883

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194884

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194885

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194886

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194887

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 4 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194888

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 4 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194889

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 4 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194890

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 4 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194891

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 4 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194892

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 4 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194893

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 THE SINCERE COMPANY, LIMITED

  Endereço :  77 4 24

 24/F Leighton CTR 77 Leighton Rd Causeway Bay 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194896

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : Out & Out Chemistry

  Endereço : Rue de la Salette 15, 5600 Neuville, 

Belgium

  Nacionalidade :  Belga

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/09/07  União Euro-

peia N.º 018554270

[210]  N.º : N/194897

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : Out & Out Chemistry

  Endereço : Rue de la Salette 15, 5600 Neuville, 

Belgium

  Nacionalidade :  Belga

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/07  União Euro-

peia N.º 018554270

[210]  N.º : N/195248

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

[730]  Requerente : JACQUEMUS SAS

  Endereço : 69 rue de Monceau 75008 Paris - 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195249

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

[730]  Requerente : JACQUEMUS SAS

  Endereço : 69 rue de Monceau 75008 Paris - 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195409

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

[730]  Requerente : SAMMY CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/14  Japão

N.º 2021-128407

[210]  N.º : N/195410

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

[730]  Requerente : SAMMY CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/14  Japão

N.º 2021-128407
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[210]  N.º : N/195411

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

[730]  Requerente : SAMMY CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/14  Japão

N.º 2021-128408

[210]  N.º : N/195412

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

[730]  Requerente : SAMMY CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/14  Japão

N.º 2021-128408

[210]  N.º : N/195413

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

[730]  Requerente : SAMMY CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/14  Japão

N.º 2021-128406

[210]  N.º : N/195414

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

[730]  Requerente : SAMMY CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/14  Japão

N.º 2021-128406

[210]  N.º : N/195463

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

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48Th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195464

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

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48Th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195589

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

[730]  Requerente : SEPHORA

  Endereço : 41 Rue Ybry, 92200 Neuilly-Sur-Sei-

ne, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/01  França

N.º 21 4 804 586

[210]  N.º : N/195668

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

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, New 

York, 10504, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações para ilumi-

nação, aquecimento, refrigeração, geração de vapor, 

cozedura, secagem, ventilação, abastecimento de água 

e fins sanitários.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/04  França

N.º 4840682

[210]  N.º : N/195669

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

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, New 

York, 10504, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos de locomoção; drones; apare-

lhos para transportes de pessoas ou mercadorias por 

terra, ar ou água.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/04  França

N.º 4840682

[210]  N.º : N/195670

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

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, New 

York, 10504, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/04  França

N.º 4840682

[210]  N.º : N/195671

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

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, New 

York, 10504, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços promocionais de 

vendas (para terceiros); serviços de gestão empresa-

rial e consultoria de gestão; informação empresarial; 

distribuição de prospectos; distribuição de amostras; 

organização de assinaturas de jornais para terceiros; 

contabilidade; reprodução de documentos; gestão cen-

tralizada de processamento de dados comerciais; orga-

nização de exposições para fins comerciais ou publici-

tários; serviços de consultoria de gestão empresarial e 

serviços de consultoria empresarial; serviços de desen-

volvimento de negócios; análise de dados e estatísticas 

de pesquisa de mercado; serviços de processamento de 

dados; serviços de processamento de dados comerciais 

sobre inteligência artificial; serviços de processamen-

to de dados sobre computação cognitiva; serviços de 

processamento de dados sobre computação na nuvem; 

serviços de precessamento de dados comerciais sobre 

tecnologia de cadeias de blocos; serviços de precessa-

mento de dados comerciais sobre gestão da informa-

ção; serviços de precessamento de dados comerciais 

sobre computação quântica e programação quântica; 

organização e condução de feiras comerciais no domí-

nio dos computadores, serviços informáticos, tecnolo-

gia da informação, inteligência artificial, computação 

em nuvem, tecnologia de cadeias de blocos, computa-

ção quântica, gestão de bases de dados, telecomunica-

ções e transacções comerciais electrónicas através de 

uma rede informática global; serviços de consultoria 

empresarial para inteligência artificial; serviços de 

consultoria empresarial para sistemas informáticos 

que integram Processamento de Linguagem Natural 

(PNL), Linguística Computacional (CL), Recupera-

ção de Informação (IR) e Aprendizagem Automática 

(ML) que é capaz de compreender questões humanas 

gerais e formular respostas; serviços de consultoria 

empresarial para computação na nuvem; serviços de 

consultoria empresarial para tecnologia de cadeias 

de blocos; serviços de consultoria empresarial para 

computação quântica, programação quântica e para 

o desenvolvimento e teste de algoritmos quânticos; 

serviços de consultoria empresarial para tecnologia da 

informação; serviços de análise e compilação de dados 

empresariais; sistematização de dados comerciais em 

bases de dados informáticas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/04  França

N.º 4840682

[210]  N.º : N/195673

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

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, New 

York, 10504, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; serviços de 

entretenimento; serviços de formação; serviços de 

organização e gestão de conferências, seminários e 

congressos; serviços de exposição para fins culturais 

ou educativos; serviços de produção de programas 

de rádio ou televisão; serviços de fornecimento de 

actividades desportivas e culturais; serviços educati-

vos, nomeadamente, realização de aulas, seminários, 

conferências, webinars e workshops na área dos com-

putadores, serviços informáticos, tecnologia da infor-

mação, inteligência artificial, computação em nuvem, 

tecnologia de cadeias de blocos, computação quântica, 

gestão de bases de dados, tecnologia de processamento 

de imagem e áudio, telecomunicações e redes globais 

de computadores; serviços de formação no domínio 

dos computadores, serviços informáticos, tecnologia 
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da informação, inteligência artificial, computação em 

nuvem, tecnologia de cadeias de blocos, computação 

quântica, gestão de bases de dados, tecnologia de pro-

cessamento de imagem e áudio, telecomunicações e 

redes globais de computadores; serviços de realização 

de exposições de entretenimento nomeadamente de-

monstrações de tecnologia da informação; serviços de 

entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jo-

gos de computador em linha; serviços de realização de 

exposições de entretenimento, nomeadamente, com-

petições atléticas em tempo real através de uma rede 

informática global; serviços de realização de exposi-

ções de entretenimento, nomeadamente, realização de 

demonstrações em sítios na linha com exposições de 

museus, eventos desportivos, exposições de galerias de 

arte, concertos, e gravações musicais; edição de livros 

e periódicos; espectáculos e produção de filmes; servi-

ços de organização de exposições com fins culturais ou 

educativos; serviços de reserva de lugares para espec-

táculos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/04  França

N.º 4840682

[210]  N.º : N/195674

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

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, New 

York, 10504, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de informação meteo-

rológica; serviços de previsão meteorológica; serviços 

de alojamento de sítios web que dá aos utilizadores 

a possibilidade de criar páginas web personalizadas 

com perfis definidos pelo utilizador; serviços de for-

necimento de informação meteorológica pré-definida 

e personalizada ao utilizador com base na localização 

geográfica conhecida ou estimada dos dispositivos que 

utiliza a internet, móveis, ou outras redes digitais com 

ou sem fios; serviços de fornecimento de utilização 

temporária de software on-line não descarregável para 

receber, gerar, e fornecer previsões meteorológicas, 

dados meteorológicos e informação relacionada com 

o tempo; serviços de fornecimento de software de 

aplicação meteorológica em linha; serviços de aloja-

mento de sítios web com informação nos campos da 

meteorologia, meteorologia e cartografia; serviços de 

fornecimento de software de aplicação para integração 

de conteúdo meteorológico em dispositivos e plata-

formas com acesso à internet, dispositivos de exibição 

de dados, e sítio web em linha para eventos, utiliza-

dores, terceiros, serviços de internet, e aplicações de 

software; serviços de alojamento de bases de dados 

informáticas com dados meteorológicos e gráficos, ma-

pas, gráficos, exbições (displays), exibições (exhibits), 

notícias e informação; serviços de alojamento de um 

sítio web com utilização temporária de software não 

descarregável que permite aos utilizadores do sítio web 

afixar ou carregar informações, dados, vídeos, comen-

tários e imagens relacionados com o tempo; serviços 

de fornecimento de utilização temporária de software 

on-line não descarregável para meteorologia e climato-

logia; serviço de fornecimento de informação meteoro-

lógica através da transmissão de avisos de alerta atra-

vés de mensagens electrónicas a dispositivos móveis, 

computadores e tablets através da internet; serviços de 

programação informática; serviços de fornecimento 

de software informático para computação cognitiva; 

consultoria relativa à concepção, desenvolvimento e 

utilização de hardware e software informático para 

computação cognitiva; serviços de fornecimento de 

software informático para gestão de informação; ser-

viços de consultoria relativa à concepção desenvolvi-

mento e utilização de hardware e software informático 

para gestão de informação; serviços de fornecimento 

de software informático para gestão de dados; serviços 

de consultoria relativa à concepção, desenvolvimento 

e utilização de hardware e software informático para 

gestão de dados; serviços de concepção, instalação, ac-

tualização e manutenção de software informático; ser-

viços de concepção de software e hardware informáti-

co; serviços de consultoria no domínio da concepção, 

selecção implementação e utilização de hardware e 

sistemas de software informático; serviços de concep-

ção, criação e manutenção de sítios web para terceiros; 

serviços de análise de sistemas informáticos, integra-

ção de redes informáticas e bases de dados, concep-

ção, programação e manutenção de software informá-
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tico para terceiros, tudo relacionado com interacções 

comerciais em redes informáticas globais; serviços de 

teste de software e hardware informático; serviços de 

estudos técnicos de projectos no domínio do hardware 

e software informático; serviços de consulta sobre in-

vestigação e desenvolvimento informático; serviços de 

introdução, aconselhamento e assistência em matéria 

de utilização da internet por computadores; serviços 

de aluguer de computadores e software informático; 

serviços de investigação e desenvolvimento de novos 

produtos; serviços de investigação biológica; serviços 

de investigação bacteriológica; serviços de investiga-

ção química; serviços de investigação cosmetológica; 

serviços de investigação mecânica; serviços de estudo 

geológico; serviços de investigação técnica; serviços 

de investigação farmacêutica; serviços de investigação 

científica para fins médicos; serviços de integração de 

sistemas informáticos; serviços de resolução de proble-

mas de software informático; serviços de concepção 

de sistemas informáticos; serviços de integração de 

sistemas informáticos e redes informáticas; serviços de 

teste de software informático, computador e servidor; 

serviços de computação em nuvem para aprovisiona-

mento dinâmico, virtualização e medição do consume 

de recursos informáticos; serviços de consulta sobre 

computação na nuvem; serviços de computação na 

nuvem para fornecer sistemas informáticos virtuais e 

ambiente informático virtual; serviços de concepção e 

desenvolvimento de software informático para arma-

zenamento de dados na nuvem; serviços de alojamento 

de websites informáticos através da computação na 

nuvem; serviços de armazenamento electrónico de 

dados e recuperação de dados informáticos; serviços 

de concepção de máquinas, aparelhos, instrumentos 

[incluindo as suas partes] ou sistemas compostos por 

tais máquinas, aparelhos e instrumentos; serviços de 

aconselhamento técnico relativos ao desempenho, fun-

cionamento de computadores, automóveis e outras má-

quinas que requerem elevados níveis de conhecimento 

professional, habilidade ou experiência dos operadores 

para satisfazer a precisão necessária no seu funciona-

mento; serviços de testes ou investigação de máqui-

nas, aparelhos e instrumentos; serviços de aluguer de 

computadores; serviços de fornecimento de programas 

informáticos; serviços de análise de sistemas informá-

ticos; serviços de concepção de software informático, 

programação informática, ou manutenção de software 

informático; serviços de computação em nuvem.

[540]  Marca : 

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

N.º 2021-122114

[210]  N.º : N/195754

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

[730]  Requerente : Pias Corporation

  Endereço : 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195755

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

[730]  Requerente : Pias Corporation

  Endereço : 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195756

[220]  Data de pedido : 2022/03/28
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[730]  Requerente : Pias Corporation

  Endereço : 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195757

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

[730]  Requerente : Pias Corporation

  Endereço : 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195758

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

[730]  Requerente : Pias Corporation

  Endereço : 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195813

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

[730]  Requerente : EXXON MOBIL CORPORA-

TION

  Endereço : 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de análise de fluidos hidráuli-

cos de aviação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195820

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

[730]  Requerente : No Fear International Limited

  Endereço : Unit A, Brook Park East Shirebrook 

NG20 8RY United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 不 類

[540]  Marca : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195823

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

[730]  Requerente : No Fear International Limited

  Endereço : Unit A, Brook Park East Shirebrook 

NG20 8RY United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P ro duto s : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195824

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

[730]  Requerente : No Fear International Limited

  Endereço : Unit A, Brook Park East Shirebrook 

NG20 8RY United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 不 類

[210]  N.º : N/195821

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

[730]  Requerente : No Fear International Limited

  Endereço : Unit A, Brook Park East Shirebrook 

NG20 8RY United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P ro duto s : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195822

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

[730]  Requerente : No Fear International Limited

  Endereço : Unit A, Brook Park East Shirebrook 

NG20 8RY United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 不 類



N.º 33 — 17-8-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13555

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195825

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

[730]  Requerente : No Fear International Limited

  Endereço : Unit A, Brook Park East Shirebrook 

NG20 8RY United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P ro duto s : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196049

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

[730]  Requerente : RAPHA RACING LTD

  Endereço : Imperial Works 18 Tileyard Road, 

London N7 9AH, Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos de sol; óculos de proteção; 

óculos para ciclistas; sapatos de proteção; viseiras pro-

tetoras; proteções para a cabeça; vestuário de proteção 

[armaduras blindadas]; dvds; publicações descarregá-

veis; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de 

imagem descarregáveis; conteúdo gravado; equipamen-

to de tecnologia de informação e audiovisuais; imanes, 

magnetizadores e desmagnetizadores; dispositivos 

para o tratamento utilizando eletricidade; aparelhos, 

instrumentos e cabos para eletricidade; dispositivos 

óticos, aumentadores e corretores; dispositivos de pro-

teção, segurança, defesa e sinalização; equipamento 

de mergulho; dispositivos de navegação, orientação, 

rastreamento, marcação e cartografia; instrumentos 

de medição, deteção e monitorização, indicadores e 

controladores; aparelhos de pesquisa científica e de 

laboratório, aparelhos educacionais e simuladores; e 

peças e acessórios de todos os artigos atrás referidos, 

incluídos nesta classe; auriculares; auscultadores sem 

fios; fones para ouvidos; software de jogos; software 

de jogos; programas de software para jogos de vídeo; 

software de jogos; aplicações móveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196050

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

[730]  Requerente : RAPHA RACING LTD

  Endereço : Imperial Works 18 Tileyard Road, 

London N7 9AH, Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; vestu-

ário de desporto, de ciclismo e de lazer.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196092

[220]  Data de pedido : 2022/04/06
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[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático, gravado; plata-

formas de software informático, gravados ou descarre-

gáveis; aplicações de software informático, descarre-

gáveis; publicações electrónicas, descarregáveis; todos 

os acima ditos para uso em áreas médicas, de saúde 

e bem-estar, tecnologias digitais de saúde e seguros; 

aplicações de software informático para dispositivos 

movéis para monitorização e gestão de informações 

médicas sobre pacientes; programas de computador 

descarregáveis usando inteligência artificial em áreas 

de diagnóstico médico; aplicativos móveis relacionados 

com a saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196093

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de processamento electró-

nico de dados relacionados com informações sobre 

cuidados de saúde; compilação de relatórios médicos, 

dados estatísticos relacionados com pesquisa comer-

cial, médica e científica; administração comercial de 

programas e serviços de reemboldo de medicamentos; 

manutenção de arquivos e registos relativos ao estado 

de saúde de indivíduos; serviços de gestão, aconse-

lhamento, assistência, administração, organização e 

consultoria comercial; serviços de análise de dados 

comerciais; serviços de intermediação comercial rela-

cionados com a correspondência de clientes a serviços 

e potenciais clientes com empresas, profissionais e 

prestadores de serviços; serviços administrativos rela-

cionados com pedidos de indeminização de seguros; 

administração comercial de agências de seguros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196094

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Subscrição de seguro contra acidentes; 

serviços de actuários; banca; corretagem; serviços de 

liquidação de negócios (financeiro); serviços de inves-

timentos em capital; serviços de gestão de capital; ser-

viços de compensação financeira; serviços de cartões 

de crédito; negócios financeiros; análises financeiras; 

consultoria financeira; avaliação financeira (seguros, 

banca, imobiliário); informação financeira; gestão 

financeira; planeamento financeiro, análise de investi-

mentos, serviços de distribuição de portfólios, presta-

ção de informações relacionadas com planeamento 

financeiro, análise de investimento, distribuição de 

portfólios e recomendações para selecção de instrumentos 

financeiros através de redes informáticas mundiais; 

serviços financeiros, serviços de assessoria financei-

ra; serviços de financiamento; subscrição de seguros 

contra incêndios; peritagens fiscais; investimento em 

fundos; subscrição de seguros de saúde; seguros; cor-

retagem de seguros; consultoria de seguros; informa-

ção sobre seguros; serviços de seguros; subscrição de 

seguros; emissão de cartões de crédito; financiamento 

de aluguer com opção de compra; arrendamento de 

imóveis; subscrição de seguros de vida; negócios mo-

netários; fundos mútuos; negócios imobiliários; avalia-

ção de bens imobiliários; corretor de imóveis; gestão 

imobiliária; cobrança de rendas; aluguer de escritórios 

(imóveis); aluguer de apartamentos; aluguer de anda-

res; serviços de pagamento de pensões de reforma.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196095

[220]  Data de pedido : 2022/04/06
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[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de acesso 

a publicações electrónicas (em linha); serviços de 

fornecimento de acesso a base de dados; serviços de 

quadros de avisos eletrónicos [serviços de telecomuni-

cações]; fornecimento de salas de conversa na internet 

e de fóruns online; serviços de fornecimento de canais 

de telecomunicação; serviços de transmissão de dados 

informáticos; fornecimento de acesso a dados em re-

des informáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196096

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais e de formação 

relacionados com áreas médicas, de saúde e bem-estar, 

tecnologias digitais de saúde e seguros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196097

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável para uso em áreas de cui-

dados de saúde, medicina, bem-estar e seguros; con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software de 

computador para uso com tecnologias de saúde; ser-

viços científicos e tecnológicos e de pesquisa e design 

relacionado com os mesmos; serviços de provedor de 

serviços de aplicação, apresentando software de inter-

face de programação de aplicações ( API ) que per-

mita a recolha de dados, carregamento, acesso, gestão, 

rastreio e análise de dados do usuário; software como 

serviço (SaaS) para uso na concepção, criação e aná-

lise de dados, métricas/medições e relatórios em áreas 

de saúde, fitness, nutrição e bem-estar; concepção e 

desenvolvimento de tecnologia digital de saúde; cria-

ção de uma comunidade online para utilizadores regis-

tados para formar comunidades virtuais e envolver-se 

em serviços de redes sociais no campo dos cuidados 

de saúde e bem-estar; serviços de armazenamento 

electrónico de registos médicos; serviços de prestação 

de serviços de aplicação; serviços de plataforma como 

serviço (PaaS); serviços de programação de compu-

tadores; resolução de problemas [apoio técnico] de 

sistemas informáticos, bases de dados e aplicações; 

fornecimento de serviços de consultoria para o desen-

volvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196098

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de bem-estar e de cuidados de 

saúde; provisão de informações relacionadas com cui-

dados de saúde através de meios electrónicos; serviços 

de telemedicina; monitorização de pacientes; serviços 

de apresentação de profissionais de saúde a pacientes; 

serviços de diagnóstico relacionado com saúde; servi-

ços de diagnóstico para fins médicos; serviços de aná-

lise de informação médica e sobre saúde; serviços de 

avaliação de saúde.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196099

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático, gravado; plata-

formas de software informático, gravados ou descarre-

gáveis; aplicações de software informático, descarre-

gáveis; publicações electrónicas, descarregáveis; todos 

os acima ditos para uso em áreas médicas, de saúde 

e bem-estar, tecnologias digitais de saúde e seguros; 

aplicações de software informático para dispositivos 

movéis para monitorização e gestão de informações 

médicas sobre pacientes; programas de computador 

descarregáveis usando inteligência artificial em áreas 

de diagnóstico médico; aplicativos móveis relacionados 

com a saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196100

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de processamento electró-

nico de dados relacionados com informações sobre 

cuidados de saúde; compilação de relatórios médicos, 

dados estatísticos relacionados com pesquisa comer-

cial, médica e científica; administração comercial de 

programas e serviços de reemboldo de medicamentos; 

manutenção de arquivos e registos relativos ao estado 

de saúde de indivíduos; serviços de gestão, aconse-

lhamento, assistência, administração, organização e 

consultoria comercial; serviços de análise de dados 

comerciais; serviços de intermediação comercial rela-

cionados com a correspondência de clientes a serviços 

e potenciais clientes com empresas, profissionais e 

prestadores de serviços; serviços administrativos rela-

cionados com pedidos de indeminização de seguros; 

administração comercial de agências de seguros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196101

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Subscrição de seguro contra acidentes; 

serviços de actuários; banca; corretagem; serviços de 

liquidação de negócios (financeiro); serviços de inves-

timentos em capital; serviços de gestão de capital; ser-

viços de compensação financeira; serviços de cartões 

de crédito; negócios financeiros; análises financeiras; 

consultoria financeira; avaliação financeira (seguros, 

banca, imobiliário); informação financeira; gestão 

financeira; planeamento financeiro, análise de investi-

mentos, serviços de distribuição de portfólios, presta-

ção de informações relacionadas com planeamento 

financeiro, análise de investimento, distribuição de 

portfólios e recomendações para selecção de instrumentos 

financeiros através de redes informáticas mundiais; 

serviços financeiros, serviços de assessoria financei-

ra; serviços de financiamento; subscrição de seguros 

contra incêndios; peritagens fiscais; investimento em 

fundos; subscrição de seguros de saúde; seguros; cor-

retagem de seguros; consultoria de seguros; informa-

ção sobre seguros; serviços de seguros; subscrição de 

seguros; emissão de cartões de crédito; financiamento 

de aluguer com opção de compra; arrendamento de 

imóveis; subscrição de seguros de vida; negócios mo-

netários; fundos mútuos; negócios imobiliários; avalia-

ção de bens imobiliários; corretor de imóveis; gestão 

imobiliária; cobrança de rendas; aluguer de escritórios 

(imóveis); aluguer de apartamentos; aluguer de anda-

res; serviços de pagamento de pensões de reforma.



N.º 33 — 17-8-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13559

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196102

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de acesso 

a publicações electrónicas (em linha); serviços de 

fornecimento de acesso a base de dados; serviços de 

quadros de avisos eletrónicos [serviços de telecomuni-

cações]; fornecimento de salas de conversa na internet 

e de fóruns online; serviços de fornecimento de canais 

de telecomunicação; serviços de transmissão de dados 

informáticos; fornecimento de acesso a dados em re-

des informáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196103

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais e de formação 

relacionados com áreas médicas, de saúde e bem-estar, 

tecnologias digitais de saúde e seguros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196104

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Ampl i fy Health Assets Pte. 

Limited

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável para uso em áreas de cui-

dados de saúde, medicina, bem-estar e seguros; con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software de 

computador para uso com tecnologias de saúde; ser-

viços científicos e tecnológicos e de pesquisa e design 

relacionado com os mesmos; serviços de provedor de 

serviços de aplicação, apresentando software de inter-

face de programação de aplicações ( API ) que per-

mita a recolha de dados, carregamento, acesso, gestão, 

rastreio e análise de dados do usuário; software como 

serviço (SaaS) para uso na concepção, criação e aná-

lise de dados, métricas/medições e relatórios em áreas 

de saúde, fitness, nutrição e bem-estar; concepção e 

desenvolvimento de tecnologia digital de saúde; cria-

ção de uma comunidade online para utilizadores regis-

tados para formar comunidades virtuais e envolver-se 

em serviços de redes sociais no campo dos cuidados 

de saúde e bem-estar; serviços de armazenamento 

electrónico de registos médicos; serviços de prestação 

de serviços de aplicação; serviços de plataforma como 

serviço (PaaS); serviços de programação de compu-

tadores; resolução de problemas [apoio técnico] de 

sistemas informáticos, bases de dados e aplicações; 

fornecimento de serviços de consultoria para o desen-

volvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 

aplicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196105

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Amplify Health Assets Pte. Limi-

ted

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de bem-estar e de cuidados de 

saúde; provisão de informações relacionadas com cui-

dados de saúde através de meios electrónicos; serviços 
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de telemedicina; monitorização de pacientes; serviços 

de apresentação de profissionais de saúde a pacientes; 

serviços de diagnóstico relacionado com saúde; servi-

ços de diagnóstico para fins médicos; serviços de aná-

lise de informação médica e sobre saúde; serviços de 

avaliação de saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196138

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

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Singapura

N.º 40202130830V

[210]  N.º : N/196139

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

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Singapura

N.º 40202130830V

[210]  N.º : N/196140

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

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

Pa a S

SaaS PaaS
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Singapura

N.º 40202130830V

[210]  N.º : N/196213

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

[730]  Requerente : JINGHI

  Endereço : 12 rue de Turenne 75004 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196214

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

[730]  Requerente : JINGHI

  Endereço : 12 rue de Turenne 75004 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : 

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196215

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

[730]  Requerente : JINGHI

  Endereço : 12 rue de Turenne 75004 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196216

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

[730]  Requerente : JINGHI

  Endereço : 12 rue de Turenne 75004 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196217

[220]  Data de pedido : 2022/04/08
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[730]  Requerente : JINGHI

  Endereço : 12 rue de Turenne 75004 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196218

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

[730]  Requerente : JINGHI

  Endereço : 12 rue de Turenne 75004 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196219

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

[730]  Requerente : JINGHI

  Endereço : 12 rue de Turenne 75004 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196220

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

[730]  Requerente : JINGHI

  Endereço : 12 rue de Turenne 75004 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196221

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

[730]  Requerente : JINGHI

  Endereço : 12 rue de Turenne 75004 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196222

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

[730]  Requerente : JINGHI

  Endereço : 12 rue de Turenne 75004 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196290

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

[730]  Requerente : BA SPORTS NUTRITION, LLC

  Endereço : 17-20 Whitestone Expressway, Suite 

401, Whitestone, New York 11357, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não-alcoólicas; 

águas minerais e gaseificadas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outras preparações para o 

fabrico de bebidas não alcoólicas; água potável, águas 

com sabores, bebidas com eletrólitos; bebidas energéti-

cas; concentrados e pós para a preparação de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196316

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

[730]  Requerente : YUN , HYUNG SEOK

  Endereço : (Nonhyeon-Dong) #402, 54 Dosan-

-Daero 30-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos; bolsas; baús e sacos de viagem; 

porta-cartões de visita; sacos para desporto; chapéus-

-de-chuva; estojos para artigos de higiene pessoal, va-

zios; malas escolares; mochilas para as costas; couro; 

imitação de couro; pastas; vestuário para animais de 

estimação; bengalas; estojos para cartões-de-crédito 

(carteiras); sacos de praia; estojos para chaves.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196317

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

[730]  Requerente : YUN , HYUNG SEOK

  Endereço : (Nonhyeon-Dong) #402, 54 Dosan-

-Daero 30-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; vestuário para 

desportos; roupas exteriores; saias; fatos para homens; 

tailleurs (saia-casaco); vestuário para crianças; cami-

sas; cachecóis; luvas de inverno; meias de vidro; meias; 

bonés (chapelaria); vestuário impermeável; camisetas 

desportivas de alças para desporto; cintos de couro 

(vestuário); máscaras faciais de inverno (vestuário).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196318

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

[730]  Requerente : A.S. Watson TM Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  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; artigos de 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

o cabelo; dentífricos; produtos de cuidados de saúde 

e de beleza; artigos de higiene pessoal; toalhetes para 

bebés, toalhetes húmidos para fins sanitários e cos-

méticos; algodão em forma de toalhetes para uso cos-

mético; preparações para cuidados da pele (artigos de 

higiene pessoal); sprays para uso no corpo (artigos de 
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higiene pessoal); pó de talco (artigos de higiene pesso-

al); desodorizantes anti-transpirantes; desodorizantes 

corporais; tratamentos de caspa em forma de cham-

pôs; champôs medicinais; champô; amaciadores para 

uso no cabelo; amaciadores em formas de spray para o 

couro cabeludo; amaciadores para a pele; preparados 

de beleza para o uso no cabelo; descolorantes para o 

uso no cabelo; matérias corantes para o uso no cabelo; 

tintas para o cabelo; géis para o uso no cabelo; produ-

tos para o cuidado do cabelo; gel de cabelo; hidratan-

tes para o cabelo; espuma para o cabelo; neutralizado-

res para o cabelo; preparados para remover o cabelo; 

preparados para penteados; géis, loções, óleos, sabo-

netes de banho (não-medicinais); preparados para o 

banho, não medicinal; óleos para hidratar a pele após 

banhos de sol; preparados para uso no duche; prepara-

dos para cuidados faciais (não-medicinais); produtos 

de cuidados faciais (cosméticos); produtos de limpeza, 

cremes, loções, máscaras, hidratantes, exfoliantes, sa-

bonetes, tónicos, de lavagens para o rosto (cosméticos); 

produtos para cuidados do corpo (não-medicinais); 

espumas, cremes, loções, leites, hidratantes, óleos, géis 

para a limpeza do corpo; pós para o corpo (sem ser 

para uso médico); sprays (preparados) para o corpo 

(sem ser para uso médico); depilatórios; preparados 

para a lavagem da boca (não medicinais) para fins de 

higiene oral; preparados para cuidados orais (sem ser 

medicinais); preparados para limpeza oral (dentífri-

cos); pastilhas para uso oral para a divulgação de placa 

dentária; preparados para limpeza do dente; pasta de 

dentes; bolas de algodão para uso cosmético; prepara-

ções para cuidados dos pés (não medicinais); produtos 

para cuidados dos olhos (não medicinais); produtos 

de limpeza para os olhos; produtos cosméticos para as 

sobrancelhas, pestanas; remoção de maquilhagem dos 

olhos; lápis para os olhos; pestanas; delineador para os 

olhos; sombra para os olhos; pestanas postiças; produ-

tos para uso no banho (não medicinais); produtos de 

limpeza para a acne (cosmético); fita cosmética para 

ocultar os mamilos (adesivos para fins cosméticos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196319

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

[730]  Requerente : A.S. Watson TM Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas 

e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e su-

mos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer 

bebidas; bebidas e sumos à base de vegetais; bebidas 

com sabor a frutas; bebidas com sabor a vegetais; pon-

ches, sem álcool; bebidas desportivas; água engarrafa; 

mistura de frutas frescas, sumo de frutas, sorvete e 

gelo, em diversos sabores; mistura de vegetais frescos, 

sumo de vegetais, sorvete e gelo, em diversos sabo-

res; água gaseificada, e outras bebidas não alcoólicas, 

refrigerantes, bebidas de frutas e refrigerantes com 

sumos de frutas, misturas líquidas e em pó para prepa-

rar bebidas; xaropes aromatizados para fazer bebidas; 

águas engarrafadas aromatizadas e não-aromatizadas, 

bebidas à base de frutas e sumos gaseificadas e refri-

gerantes gaseificados; bebidas de frutas congeladas e 

bebidas congeladas à base de frutas; tudo incluído na 

classe 32.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196351

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

 SUNSHINE OCEAN HOLDINGS INVESTMENT 

LIMITED

  Endereço : 

VG1110

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Óleos essenciais; sabonetes; varetas 

de incenso; incenso; óleos para o corpo [cosméticos]; 

desodorizantes e preparações antitranspirantes para 

higiene pessoal; maquilhagem; amaciadores para o 

cabelo; bálsamos para o cabelo; óleo para fixar cabelo; 

champôs; geles de banho; sais de banho; produtos para 
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barbear; cremes de duche; água-de-colónia; extratos 

de perfumes; perfumes; preparações para os cuida-

dos da pele; preparações de barbear e depilatórias; 

preparações para o banho; geles de duche; pastas de 

dentes; cosméticos; óleos de massagem; fragrâncias; 

fragrâncias para difusores cerâmica e animais para 

cosméticos; sabonetes para o corpo; sabonetes de bele-

za; sabonetes cosméticos; sabonetes perfumados; fra-

grâncias; fragrâncias corporais; cremes perfumados; 

saquetas com fragrância; óleos aromáticos; produtos 

de perfumaria aromáticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196352

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

 SUNSHINE OCEAN HOLDINGS INVESTMENT 

LIMITED

  Endereço : 

VG1110

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas perfumadas; velas de mesa; luzes 

noturnas (velas) e velas para iluminação; velas; velas 

aromáticas; velas perfumadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196353

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

 SUNSHINE OCEAN HOLDINGS INVESTMENT 

LIMITED

  Endereço : 

VG1110

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Óleos essenciais; sabonetes; varetas 

de incenso; incenso; óleos para o corpo [cosméticos]; 

desodorizantes e preparações antitranspirantes para 

higiene pessoal; maquilhagem; amaciadores para o 

cabelo; bálsamos para o cabelo; óleo para fixar cabelo; 

champôs; geles de banho; sais de banho; produtos para 

barbear; cremes de duche; água-de-colónia; extratos 

de perfumes; perfumes; preparações para os cuida-

dos da pele; preparações de barbear e depilatórias; 

preparações para o banho; geles de duche; pastas de 

dentes; cosméticos; óleos de massagem; fragrâncias; 

fragrâncias para difusores cerâmica e animais para 

cosméticos; sabonetes para o corpo; sabonetes de bele-

za; sabonetes cosméticos; sabonetes perfumados; fra-

grâncias; fragrâncias corporais; cremes perfumados; 

saquetas com fragrância; óleos aromáticos; produtos 

de perfumaria aromáticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196354

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

 SUNSHINE OCEAN HOLDINGS INVESTMENT 

LIMITED

  Endereço : 

VG1110

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas perfumadas; velas de mesa; luzes 

noturnas (velas) e velas para iluminação; velas; velas 

aromáticas; velas perfumadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196389

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

[730]  Requerente : 塩

 SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 3 1

8

 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/10/15  Japão

N.º 2021-128780

[210]  N.º : N/196390

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

[730]  Requerente : 塩

 SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 3 1

8

 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/10/15  Japão

N.º 2021-128785

[210]  N.º : N/196391

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

[730]  Requerente : 塩

 SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 3 1

8

 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/10/15  Japão

N.º 2021-128783

[210]  N.º : N/196392

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

[730]  Requerente : 塩

 SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 3 1

8

 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/11/02  Japão

N.º 2021-136488

[210]  N.º : N/196393

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

[730]  Requerente : Hamilton lnternational AG (Ha-

milton lnternational SA) (Hamilton lnternational Ltd)

  Endereço : Länggasse 85 2504 Biel/Bienne Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

dutos nestas matérias ou em plaqué incluídos nesta 

classe, nomeadamente figurinhas, troféus; bijutaria 

e joalharia, nomeadamente anéis, brincos para ore-

lhas, botões de punho, pulseiras, berloques, broches 

[joalharia], correntes, colares [joalharia], alfinetes de 

gravata, molas de gravata, caixas para jóias, cofres 

para jóias; pedras preciosas; pedras semi-preciosas; 

relojoaria e aparelhos e instrumentos cronométricos 

nomeadamente cronómetros, cronógrafos, relógios, re-

lógios de pulso, relógios de mesa e de parede, relógios 

despertadores e peças e acessórios para os produtos 

atrás referidos nomeadamente ponteiros, palhetas, 

pêndulos, tambores de relógio, caixas de relógios 

[componentes de relógios], pulseiras para relógios, vi-

sores para relógios, mecanismo de relógios, correntes 

de relógios, movimentos para relojoaria, molas para 

relógios, vidros para relógios; caixas para artigos de 

relojoaria; cofres para artigos de relojoaria; aparelhos 

para cronometragem de provas desportivas [relógios].

[540]  Marca : 
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[300]  Pr ior idade : 2021/10/14  Suíça

N.º 15304/2021

[210]  N.º : N/196394

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

[730]  Requerente : Hamilton lnternational AG (Ha-

milton lnternational SA) (Hamilton lnternational Ltd)

  Endereço : Länggasse 85 2504 Biel/Bienne Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Relógios inteligentes.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/14  Suíça

N.º 15304/2021

[210]  N.º : N/196473

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

[730]  Requerente : Swatch AG (Swatch SA) (Swatch 

Ltd)

  Endereço : Nicolas G. Hayek Strasse 1 2502 Biel/ 

/Bienne Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores de pulso, relógios inte-

ligentes; relógios conectados, nomeadamente relógios 

inteligentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196494

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

[730]  Requerente : WAR N ER BROS. EN T ER-

TAINMENT INC.

  Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, 

California 91522, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/

/

/

CD

C D-ROM /

CD-ROM

/

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196495

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

[730]  Requerente : WAR N ER BROS. EN T ER-

TAINMENT INC.

  Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, 

California 91522, United States of America
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

/

/

/

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196562

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

[730]  Requerente : 

 M ACAO X I A N KOU DA I I N T ER NAT IONA L 

GROUP LIMITED

  Endereço : 762-804

14 G

 Avenida da Praia Grande, No. 762-804, Edifício China 

Plaza, 14 Andar G , Macau, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196563

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

[730]  Requerente : 

 M ACAO X I A N KOU DA I I N T ER NAT IONA L 

GROUP LIMITED

  Endereço : 762-804

14 G

 Avenida da Praia Grande, No. 762-804, Edifício China 

Plaza, 14 Andar G , Macau, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196571

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

[730]  Requerente : Take-Two Interactive Software, 

Inc.

  Endereço : 110 West 44th Street, New York, New 

York, 10036, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas e software de jogos de 

computador e jogos de vídeo gravados; programas e 

software de computador e jogos de vídeo descarregá-

veis; materiais digitais descarregáveis, nomeadamente, 

toques para telemóveis, papéis de parede, protectores 

de ecrã, ficheiros de música digital e gráficos, vídeos, 

filmes, ficheiros multimédia, programas de acção ao 
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vivo, filmes e animação no campo dos jogos de vídeo e 

jogos de computador, todos entregues através de redes 

informáticas globais e dispositivos sem fios; dispositi-

vos de mídia digital pré-gravados com jogos de compu-

tador e jogos de vídeo, toques, papéis de parede, pro-

tectores de ecrã, ficheiros de música digital e gráficos, 

vídeos, filmes, ficheiros multimédia, programas de ac-

ção ao vivo, filmes e animação no campo dos jogos de 

vídeo e jogos de computador; unidades flash USB pré-

-gravadas com jogos de computador e jogos de vídeo; 

estojos para telemóveis e computadores tablet; tapetes 

de rato; dispositivos multimédia electrónicos pré-gra-

vados com música, nomeadamente, discos compactos, 

e discos fonográficos com jogos de computador e jogos 

de vídeo; software de aplicação informática descarre-

gável para telemóveis, leitores multimédia portáteis, 

computadores tablet, e computadores de mão, nomea-

damente, software descarregável para vídeo e jogos de 

computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196572

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

[730]  Requerente : Take-Two Interactive Software, 

Inc.

  Endereço : 110 West 44th Street, New York, New 

York, 10036, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, nomea-

damente, o fornecimento de jogos de computador e 

jogos de vídeo online, o fornecimento de um sítio na 

rede com jogos de computador e jogos de vídeo, e no-

tícias, informações, dicas, pistas, concursos, temas de 

interface de computador, melhoramentos e conteúdo 

audiovisuais relacionados com música, filmes, vídeos, 

programas de televisão, séries animadas e conteúdos 

de entretenimento multimédia, tudo no campo dos 

jogos de computador e jogos de vídeo; fornecimento 

de informações, notícias e comentários no campo dos 

jogos de computador e jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196573

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

[730]  Requerente : Take-Two Interactive Software, 

Inc.

  Endereço : 110 West 44th Street, New York, New 

York, 10036, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas e software de jogos de 

computador e jogos de vídeo gravados; programas e 

software de computador e jogos de vídeo descarregá-

veis; materiais digitais descarregáveis, nomeadamente, 

toques para telemóveis, papéis de parede, protectores 

de ecrã, ficheiros de música digital e gráficos, vídeos, 

filmes, ficheiros multimédia, programas de acção ao 

vivo, filmes e animação no campo dos jogos de vídeo e 

jogos de computador, todos entregues através de redes 

informáticas globais e dispositivos sem fios; dispositi-

vos de mídia digital pré-gravados com jogos de compu-

tador e jogos de vídeo, toques, papéis de parede, pro-

tectores de ecrã, ficheiros de música digital e gráficos, 

vídeos, filmes, ficheiros multimédia, programas de ac-

ção ao vivo, filmes e animação no campo dos jogos de 

vídeo e jogos de computador; unidades flash USB pré-

-gravadas com jogos de computador e jogos de vídeo; 

estojos para telemóveis e computadores tablet; tapetes 

de rato; dispositivos multimédia electrónicos pré-gra-

vados com música, nomeadamente, discos compactos, 

e discos fonográficos com jogos de computador e jogos 

de vídeo; software de aplicação informática descarre-

gável para telemóveis, leitores multimédia portáteis, 

computadores tablet, e computadores de mão, nomea-

damente, software descarregável para vídeo e jogos de 

computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196574

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

[730]  Requerente : Take-Two Interactive Software, 

Inc.

  Endereço : 110 West 44th Street, New York, New 

York, 10036, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, nomea-

damente, o fornecimento de jogos de computador e 

jogos de vídeo online, o fornecimento de um sítio na 

rede com jogos de computador e jogos de vídeo, e no-

tícias, informações, dicas, pistas, concursos, temas de 

interface de computador, melhoramentos e conteúdo 

audiovisuais relacionados com música, filmes, vídeos, 

programas de televisão, séries animadas e conteúdos 

de entretenimento multimédia, tudo no campo dos 

jogos de computador e jogos de vídeo; fornecimento 

de informações, notícias e comentários no campo dos 

jogos de computador e jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196981

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : A.S. Watson TM Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos; preparados 

sanitários para fins médicos; alimentos e substâncias 

dietéticos adaptados para uso medicinal, alimentos 

para bebés; suplementos dietéticos para humanos e 

animais; infusões de ervas (medicinais); bebidas medi-

cinais; geleia medicinal de tartaruga; suplementos ali-

mentares para a saúde biológica; suplementos alimen-

tares saudáveis para uso médico; ervas (medicinais) e 

produtos de cuidados de saúde; tónicos adaptados para 

fins médicos; poções medicinais; tónicos (medicamen-

tos); medicamentos para a medicina humana; medici-

na chinesa preparada; chá medicinal; medicina herbal 

chinesa; medicamentos à base de ervas; suplementos 

nutricionais; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

preparações para alimentos dietéticos adaptadas para 

fins médicos; chá antiasmático; resíduos do proces-

samento de cereais para uso dietético ou medicinal; 

suplementos dietéticos de enzimas; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de glucose; suplementos ali-

mentares minerais; suplementos dietéticos de pólen; 

suplementos dietéticos de própolis; suplementos dieté-

ticos de proteína; suplementos alimentares de gérmen 

de trigo; suplementos dietéticos de levedura; prepara-

ções de vitaminas; suplementos alimentares nutricio-

nais e preparações alimentares dietéticas nutricionais; 

tudo incluído na Classe 5.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196983

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : A.S. Watson TM Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gasosas e outras 

bebidas não-alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de 

frutas; bebidas de vegetais e sumos de vegetais; água 

(bebidas); água destilada (bebidas); xaropes e outros 

preparados para fazer bebidas; concentrados e pó para 

fazer bebidas; tudo incluído na Classe 32.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196984

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : Mebius Pharmaceutical Co., Ltd

  Endereço : S-GATE AkasakaSannou BLDG., 

6F, 5-1, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Esfoliantes para rosto (cosméticos); 

produtos para lavar o rosto (cosméticos); preparações 

de toilette não medicinais; géis para fins cosméticos; 

géis de beleza; preparados para remoção de maquilha-

gem; cremes para remover a maquilhagem; géis para 

remover a maquilhagem; preparações para desmaqui-

lhagem (cosméticos); tónicos para uso cosmético; tó-

nicos para a pele; tonificantes cosméticos para o rosto; 

loções cosméticas para bronzear; cremes de protecção 
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solar; preparados cosméticos para protecção solar; cre-

mes de protecção solar para fins cosméticos; soros de 

beleza; cosméticos para cuidados de beleza; soros não 

medicinais para a pele; preparações para esfoliação 

facial para uso cosmético; corretivos de manchas e im-

perfeições; corrector facial; batons; sombra para olhos; 

paletas de cores para os olhos; base de maquilhagem; 

base de maquilhagem líquida; bases de maquilhagem 

(cosméticos); rímel para pestanas longas; delineador lí-

quido para os olhos; delineador do contorno dos olhos; 

lápis para as sobrancelhas; cosméticos para sobran-

celhas; rouges para as bochechas; pincéis para blush; 

máscara para o cabelo; máscaras de beleza para o ros-

to; máscaras de gel para os olhos para fins cosméticos; 

adesivos cosméticos com protecção solar para aplicar 

na pele; sais de banho; sais de banho não medicinais; 

cosméticos; perfumes e materiais aromáticos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja.

[210]  N.º : N/196985

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : Mebius Pharmaceutical Co., Ltd

  Endereço : S-GATE AkasakaSannou BLDG., 

6F, 5-1, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos e preparações farmacêuticos 

para cloasmas; medicamentos para a acne; mechas 

medicinais; cotonetes para uso medicinal; suplementos 

dietéticos com efeito cosmético.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja.

[210]  N.º : N/196986

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : Mebius Pharmaceutical Co., Ltd

  Endereço : S-GATE AkasakaSannou BLDG., 

6F, 5-1, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Esfoliantes para rosto (cosméticos); 

produtos para lavar o rosto (cosméticos); preparações 

de toilette não medicinais; géis para fins cosméticos; 

géis de beleza; preparados para remoção de maquilha-

gem; cremes para remover a maquilhagem; géis para 

remover a maquilhagem; preparações para desmaqui-

lhagem (cosméticos); tónicos para uso cosmético; tó-

nicos para a pele; tonificantes cosméticos para o rosto; 

loções cosméticas para bronzear; cremes de protecção 

solar; preparados cosméticos para protecção solar; cre-

mes de protecção solar para fins cosméticos; soros de 

beleza; cosméticos para cuidados de beleza; soros não 

medicinais para a pele; preparações para esfoliação 

facial para uso cosmético; corretivos de manchas e im-

perfeições; corrector facial; batons; sombra para olhos; 

paletas de cores para os olhos; base de maquilhagem; 

base de maquilhagem líquida; bases de maquilhagem 

(cosméticos); rímel para pestanas longas; delineador lí-

quido para os olhos; delineador do contorno dos olhos; 

lápis para as sobrancelhas; cosméticos para sobran-

celhas; rouges para as bochechas; pincéis para blush; 

máscara para o cabelo; máscaras de beleza para o ros-

to; máscaras de gel para os olhos para fins cosméticos; 

adesivos cosméticos com protecção solar para aplicar 

na pele; sais de banho; sais de banho não medicinais; 

cosméticos; perfumes e materiais aromáticos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja.

[210]  N.º : N/196987

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : Mebius Pharmaceutical Co., Ltd

  Endereço : S-GATE AkasakaSannou BLDG., 

6F, 5-1, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos e preparações farmacêuticos 

para cloasmas; medicamentos para a acne; mechas 

medicinais; cotonetes para uso medicinal; suplementos 

dietéticos com efeito cosmético.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja.

[210]  N.º : N/196988

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : Mebius Pharmaceutical Co., Ltd

  Endereço : S-GATE AkasakaSannou BLDG., 

6F, 5-1, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Esfoliantes para rosto (cosméticos); 

produtos para lavar o rosto (cosméticos); preparações 

de toilette não medicinais; géis para fins cosméticos; 

géis de beleza; preparados para remoção de maquilha-

gem; cremes para remover a maquilhagem; géis para 

remover a maquilhagem; preparações para desmaqui-

lhagem (cosméticos); tónicos para uso cosmético; tó-

nicos para a pele; tonificantes cosméticos para o rosto; 

loções cosméticas para bronzear; cremes de protecção 

solar; preparados cosméticos para protecção solar; cre-

mes de protecção solar para fins cosméticos; soros de 

beleza; cosméticos para cuidados de beleza; soros não 

medicinais para a pele; preparações para esfoliação 

facial para uso cosmético; corretivos de manchas e im-

perfeições; corrector facial; batons; sombra para olhos; 

paletas de cores para os olhos; base de maquilhagem; 

base de maquilhagem líquida; bases de maquilhagem 

(cosméticos); rímel para pestanas longas; delineador lí-

quido para os olhos; delineador do contorno dos olhos; 

lápis para as sobrancelhas; cosméticos para sobran-

celhas; rouges para as bochechas; pincéis para blush; 

máscara para o cabelo; máscaras de beleza para o ros-

to; máscaras de gel para os olhos para fins cosméticos; 

adesivos cosméticos com protecção solar para aplicar 

na pele; sais de banho; sais de banho não medicinais; 

cosméticos; perfumes e materiais aromáticos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento.

[210]  N.º : N/196999

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : CLE Brands, LLC

  Endereço : 4650 NW 74th Avenue, Miami, Flori-

da 33166, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Charutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197000

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : CLE Brands, LLC

  Endereço : 4650 NW 74th Avenue, Miami, Flori-

da 33166, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Charutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197001

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : CLE Brands, LLC

  Endereço : 4650 NW 74th Avenue, Miami, Flori-

da 33166, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Charutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197002

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : CLE Brands, LLC

  Endereço : 4650 NW 74th Avenue, Miami, Flori-

da 33166, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34
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[511]  Produtos : Charutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197003

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : CLE Brands, LLC

  Endereço : 4650 NW 74th Avenue, Miami, Flori-

da 33166, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Charutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197156

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

[730]  Requerente : Sebalicious Ltd

  Endereço : Dept 3805A, 43 Owston Road, Car-

croft, Doncaster, DN6 8DA, England

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático; software de 

computador; software de jogo gravado; software de 

jogo de vídeo; programas de computador; software de 

jogo descarregável; software de jogo de computador 

descarregável; software de jogo de vídeo descarregável; 

software de jogo electrónico descarregável; software 

de jogo electrónico descarregável para telefones mó-

veis e celulares; software de jogo electrónico descarre-

gável para dispositivos electrónicos portáteis; software 

de jogo de computador descarregável através de uma 

rede global de computadores e dispositivos sem fios; 

software de jogo de computador descarregável a partir 

de uma rede global de computadores; software de jogo 

electrónico descarregável para dispositivos sem fios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/10  Jamaica

N.º 84877

[210]  N.º : N/197157

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

[730]  Requerente : Sebalicious Ltd

  Endereço : Dept 3805A, 43 Owston Road, Car-

croft, Doncaster, DN6 8DA, England

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de um sítio na rede com 

software de jogos não descarregáveis; fornecimento 

de utilização temporária de software de jogos não 

descarregáveis; fornecimento de software de jogos on-

-line não descarregáveis; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de jogos de computador 

em linha; serviços de entretenimento, nomeadamente, 

fornecimento de jogos de vídeo em linha; serviços de 

entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jo-

gos electrónicos em linha; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de utilização temporá-

ria de jogos electrónicos não descarregáveis; serviços 

de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de 

utilização temporária de jogos de computador não 

descarregáveis; serviços de entretenimento, nomeada-

mente, a utilização temporária de jogos de vídeo não 

descarregáveis; fornecimento de uma revista em linha; 

fornecimento de informações no domínio dos jogos de 

computador, ficção científica, jogos e entretenimento 

através de um sítio na rede; fornecimento de informa-

ções em linha relacionadas com jogos de computador; 

fornecimento de informações em linha relacionadas 

com funções de jogos de computador; fornecimento de 

uma revista em linha e de um sítio na rede com infor-

mações no domínio dos jogos de computador, ficção 

científica, jogos e entretenimento; fornecimento de 

informações em linha relacionadas com jogos de com-

putador e melhoramentos informáticos para jogos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/10  Jamaica

N.º 84877

[210]  N.º : N/197186

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : COMPTOIR NOUVEAU DE 

LA PARFUMERIE

  Endereço : 23, rue Boissy d’ Anglas, 75008 Paris, 

França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes, produtos de perfumaria, 

fragrância de perfume, água de toilette, água de Co-

lónia, produtos de cuidado de beleza excepto para fins 

médicos, produtos cosméticos e preparações cosméti-

cas, cremes cosméticos, produtos de limpeza de pele 

(cosméticos), loções cosméticas para cabelo e corpo, 

sabões, géis de banho, preparações cosméticas para o 

banho, desodorizantes para uso pessoal, óleos essen-

ciais para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/18  França

N.º 214818262

[210]  N.º : N/197209

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : GRENDENE S.A.

  Endereço : Avenida Pimentel Gomes, 214, Expec-

tativa em Sobral/CE – CEP: 62040-125 - Brazil

  Nacionalidade :  Brasileira

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calçado para senhoras e crianças, 

nomeadamente, sandálias, sapatos de praia, chinelas, 

chinelas de banho, botas e sapatilhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197217

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48Th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197218

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48Th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197219

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48Th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197220

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48Th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197233

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd.

  Endereço : 83 A

5

 5/F, Building A, No. 83, Ruihe Road, Huangpu Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197234

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd.

  Endereço : 83 A

5

 5/F, Building A, No. 83, Ruihe Road, Huangpu Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197235

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

  Endereço :  

268 B2 108

 Room 108, Building B2, Yingyi Industrial Park, No. 

268, Tongkang Road, Tongde street, Baiyun District, 

Guangzhou City, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197236

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 
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 Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

  Endereço :  

268 B2 108

 Room 108, Building B2, Yingyi Industrial Park, No. 

268, Tongkang Road, Tongde street, Baiyun District, 

Guangzhou City, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197237

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

  Endereço :  

268 B2 108

 Room 108, Building B2, Yingyi Industrial Park, No. 

268, Tongkang Road, Tongde street, Baiyun District, 

Guangzhou City, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

凉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197238

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

  Endereço :  

268 B2 108

 Room 108, Building B2, Yingyi Industrial Park, No. 

268, Tongkang Road, Tongde street, Baiyun District, 

Guangzhou City, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

鈎

  

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197239

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

  Endereço :  

268 B2 108

 Room 108, Building B2, Yingyi Industrial Park, No. 

268, Tongkang Road, Tongde street, Baiyun District, 

Guangzhou City, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197240

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

  Endereço :  

268 B2 108

 Room 108, Building B2, Yingyi Industrial Park, No. 

268, Tongkang Road, Tongde street, Baiyun District, 

Guangzhou City, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197241

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

  Endereço :  

268 B2 108

 Room 108, Building B2, Yingyi Industrial Park, No. 

268, Tongkang Road, Tongde street, Baiyun District, 

Guangzhou City, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197242

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

  Endereço :  

268 B2 108

 Room 108, Building B2, Yingyi Industrial Park, No. 

268, Tongkang Road, Tongde street, Baiyun District, 

Guangzhou City, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 綫

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197243

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd.

  Endereço : 83 A

5

 5/F, Building A, No. 83, Ruihe Road, Huangpu Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197244

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd.

  Endereço : 83 A

5

 5/F, Building A, No. 83, Ruihe Road, Huangpu Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197245

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd.

  Endereço : 83 A

5

 5/F, Building A, No. 83, Ruihe Road, Huangpu Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197246

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd.

  Endereço : 83 A

5

 5/F, Building A, No. 83, Ruihe Road, Huangpu Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197247

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd.

  Endereço : 83 A

5

 5/F, Building A, No. 83, Ruihe Road, Huangpu Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197248

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd.

  Endereço : 83 A

5

 5/F, Building A, No. 83, Ruihe Road, Huangpu Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197495

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[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 id a d e : 2021/11/16 Su í ç a

N.º 16839/2021

[210]  N.º : N/197496

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Richemont International SA

  Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâ-

ne, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couros e imitações de couro, sacos de 

mão, sacos de viagem, sacos de vestuário para viagens, 

conjuntos de viagem (artigos em couro), sacos com 

rodas, carteiras, porta-moedas, carteiras para cartões 

(carteiras), porta-documentos, pastas (maletas), pas-

tas, porta-chaves, bolsa de acessórios de couro, cofres 

de viagem, estojos para maquilhagem sem conteúdo 

(vazio), malinhas de mão (malas de senhora para ceri-

mónia), caixas em couro ou em cartão-couro, malas e 

maletas de viagem, maletas para documentos, chapéu-

-de-chuva, bolsas pequenas e sacos (invólucros, bolsas) 

em couro, para embalagem.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id a d e : 2021/11/16 Su í ç a

N.º 16839/2021

[210]  N.º : N/197497

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Richemont International SA

  Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâ-

ne, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Apresentação de artigos cronométri-

cos, relógios, relógios de parede e de mesa, artigos de 

joalharia, obras de arte, pedras preciosas, metais pre-

ciosos em todos os meios de comunicação para fins de 

retalho; serviços de lojas a retalho online apresentan-

do artigos cronométricos, relógios, relógios de parede 

e de mesa, artigos de joalharia, pedras preciosas; ser-

viços de assessoria comercial para a compra e venda 

de artigos cronométricos, relógios, relógios de parede 

e de mesa, artigos de joalharia e pedras preciosas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id a d e : 2021/11/16 Su í ç a

N.º 16839/2021
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[210]  N.º : N/197518

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Anton Riemerschmid, Weinbren-

nerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG

  Endereço : Justus-von-Liebig-Str. 2, 85435 Erding 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoolicas (com excepcao de 

cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197521

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : BIT BEAUTY, S.L.

  Endereço : Passeig Comte de Vilardaga 101, 

08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197574

[220]  Data de pedido : 2022/05/16

[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 : 2021/12/01  Estados Unidos 

da América N.º 97/151,598

[210]  N.º : N/197601

[220]  Data de pedido : 2022/05/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

804 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197602

[220]  Data de pedido : 2022/05/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

804 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197648

[220]  Data de pedido : 2022/05/17

[730]  Requerente : Willis Group Limited

  Endereço : 51 Lime Street, London, EC3M 7DQ, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software; publicações electrónicas 

descarregáveis, podcasts [ficheiros de áudio] e vídeos.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Roxo (conforme imagem da 

marca).

[300]  Prioridade : 2022/01/07  Reino Unido

N.º 3740604

[210]  N.º : N/197649

[220]  Data de pedido : 2022/05/17

[730]  Requerente : Willis Group Limited

  Endereço : 51 Lime Street, London, EC3M 7DQ, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão e administração de empresas 

comerciais; consultoria empresarial; consultadoria 

para direção de negócios comerciais; serviços de 

gestão do risco de negócios comerciais; informações 

comerciais; serviços de consultoria nos domínios da 

gestão de riscos empresariais, recursos humanos, 

pessoal, eficácia da força laboral, avaliação de desem-

penho profissional dos empregados, comunicações 

empregador-empregado, segurança no trabalho, reco-

locação de empregados, gestão de empresas e opera-

ções comerciais, planos de contingência, planeamento 

estratégico, operações, fusões e aquisições, estrutura 

organizacional e reorganização, e desenvolvimento 

e comercialização de produtos; serviços de estudos e 

análise de mercado; serviços de outsourcing [assistên-

cia em negócios comerciais]; gestão e compilação de 

informação em bases de dados informatizadas; relató-

rios e estudos de mercado; pesquisas de mercado e de 

negócios; preparação de relatórios de negócios; pre-

paração personalizada de materiais de comunicação 

empregador-empregado.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Roxo (conforme imagem da 

marca).

[300]  Prioridade : 2022/01/07  Reino Unido

N.º 3740604

[210]  N.º : N/197650

[220]  Data de pedido : 2022/05/17

[730]  Requerente : Willis Group Limited

  Endereço : 51 Lime Street, London, EC3M 7DQ, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros; serviços de inves-

timento; serviços de seguros; serviços de agência de 

seguros; serviços de subscrição de seguros; serviços de 

gestão de risco financeiro; serviços atuariais; serviços 

de consultoria atuarial; serviços de consultoria em re-

lação a seguros, serviços de gestão de risco financeiro, 

serviços financeiros, investimentos, remuneração e 

benefícios de empregados, planos de benefícios para 

empregados, planos de participação nos lucros, para 

empregados, planos de compra de acções, para empre-

gados, planos poupança para empregados, planos de 

pensões e de reforma, e planos de saúde, dentários e 

de prescrição médica para empregados; administração 

de sistemas de benefícios para empregados, planos de 

participação nos lucros para empregados, planos de 

compra de acções para empregados, planos poupan-

ça para empregados, planos de pensões e de reforma 

e planos de saúde, dentários e de prescrição médica 

para empregados; investigação financeira e serviços de 

informação; serviços de gestão de riscos financeiros, 

de risco directo e de seguros; investigação financeira e 

serviços de informação; serviços de gestão de sinistros 

de seguros; serviços de seguros sob a forma de gestão 

do controlo de perdas de terceiros; fornecimento de 

informações sobre seguros; serviços de gestão de ris-

co financeiro nomeadamente, análise da carteira de 

seguros e optimização da carteira de seguros; serviços 

de aconselhamento e consultoria em gestão de riscos 

empresariais (ERM) para assistir no cumprimento de 

requisitos legais, regulamentares e de agências de clas-

sificação ( rating ).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Roxo (conforme imagem da 

marca).

[300]  Prioridade : 2022/01/07  Reino Unido

N.º 3740604

[210]  N.º : N/197651

[220]  Data de pedido : 2022/05/17

[730]  Requerente : Willis Group Limited
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  Endereço : 51 Lime Street, London, EC3M 7DQ, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Informações e consultadoria sobre 

computador e tecnologia; concepção, desenvolvimento 

e implementação de hardware e software informáti-

co, bases de dados, websites e intranets; serviços de 

integração de sistemas informáticos; programação de 

computadores e serviços de modelização informática; 

serviços de gestão de projetos informáticos; serviços 

de provedor de serviços de aplicação; oferta de utiliza-

ção temporária de software on-line não descarregável.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Roxo (conforme imagem da 

marca).

[300]  Prioridade : 2022/01/07  Reino Unido

N.º 3740604

[210]  N.º : N/197734

[220]  Data de pedido : 2022/05/19

[730]  Requerente : FABRICA INCUBATOR LIMI-

TED

  Endereço : 23/F, Nan Fung Tower, 88 Connaught 

Road C and 173 Des Voeux Road C, Central, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

serviços de investigação e design relacionados com os 

mesmos; serviços de análise industrial, investigação 

industrial e serviços de design industrial; serviços de 

controlo de qualidade e de autenticação; serviços de 

concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; investigação e desenvolvimento (para ter-

ceiros); programação informática; serviços de concep-

ção de vestuário; consultoria em software informático; 

serviços de consultoria em tecnologias da informação 

(IT); serviços de consultoria em concepção de sítios 

na rede; serviço de fornecimento de informação sobre 

tecnologia e programação informática através de um 

sítio na rede; aluguer de equipamento de processamen-

to de dados; serviços de centros de dados (serviços in-

formáticos); serviços de fornecimento de gestão de ins-

talações, serviços de colocação de servidores, serviços 

de backup e recuperação de desastres, fornecimento 

de energia ininterrupta, segurança de centros de dados 

e ligação de alta velocidade à Internet; serviços de tes-

tes laboratoriais; aluguer de aparelhos e instrumentos 

de laboratório; ensaios de materiais têxteis; serviços 

de design relacionados com têxteis e bens têxteis; ser-

viços de aconselhamento, consultoria e informação re-

lacionados com todos os serviços acima mencionados; 

todos incluídos nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197739

[220]  Data de pedido : 2022/05/19

[730]  Requerente : FABRICA INCUBATOR LIMI-

TED

  Endereço : 23/F, Nan Fung Tower, 88 Connaught 

Road C and 173 Des Voeux Road C, Central, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

serviços de investigação e design relacionados com os 

mesmos; serviços de análise industrial, investigação 

industrial e serviços de design industrial; serviços de 

controlo de qualidade e de autenticação; serviços de 

concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; investigação e desenvolvimento (para ter-

ceiros); programação informática; serviços de concep-

ção de vestuário; consultoria em software informático; 

serviços de consultoria em tecnologias da informação 

(IT); serviços de consultoria em concepção de sítios 

na rede; serviço de fornecimento de informação sobre 

tecnologia e programação informática através de um 

sítio na rede; aluguer de equipamento de processamen-

to de dados; serviços de centros de dados (serviços in-

formáticos); serviços de fornecimento de gestão de ins-

talações, serviços de colocação de servidores, serviços 

de backup e recuperação de desastres, fornecimento 

de energia ininterrupta, segurança de centros de dados 

e ligação de alta velocidade à Internet; serviços de tes-

tes laboratoriais; aluguer de aparelhos e instrumentos 

de laboratório; ensaios de materiais têxteis; serviços 
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de design relacionados com têxteis e bens têxteis; ser-

viços de aconselhamento, consultoria e informação re-

lacionados com todos os serviços acima mencionados; 

todos incluídos nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197748

[220]  Data de pedido : 2022/05/19

[730]  Requerente : HIGHTECH NATURAL ZRT.

  Endereço : Piliscsaba To Setany 1. H-2081 Hun-

gary

  Nacionalidade :  Húngara

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes; produtos de limpeza facial; 

preparações de lavandaria; pós de lavagem para a rou-

pa; preparações de limpeza; preparações de polimento; 

preparações abrasivas; óleos essenciais; preparações 

(perfumes) para fumigação; óleos para perfumes e 

fragâncias; aromas [óleos essenciais]; óleos essenciais 

aromáticos; óleos para aromaterapia; produtos cosmé-

ticos; pasta de dentes; incenso; produtos cosméticos 

para animais; fragrâncias para perfumar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197749

[220]  Data de pedido : 2022/05/19

[730]  Requerente : HIGHTECH NATURAL ZRT.

  Endereço : Piliscsaba To Setany 1. H-2081 Hun-

gary

  Nacionalidade :  Húngara

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade/propaganda; 

produção de filmes publicitários; aluguer de tempo 

de publicidade em meios de comunicação social; ser-

viços de publicidade para criar identidade de marca 

para terceiros; organização de assinaturas de serviços 

eletrónicos de cobrança de portagens para terceiros; 

marketing de influência; serviços de relações com os 

meios de comunicação social; serviços de modelos 

para fins publicitários ou de promoção de vendas; ser-

viços de disponibilização de um espaço de mercado 

online para compradores e vendedores de produtos e 

serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197761

[220]  Data de pedido : 2022/05/20

[730]  Requerente : Earthed-labo Co., Ltd.

  Endereço : 4-17-5 Nishihara-cho, Fuchu-shi, 

Tokyo 183-0046, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Jóias; pingentes [joalharia]; colares 

[joalharia]; anéis [jóias]; brincos de orelhas; relógios 

de pulso; metais preciosos em bruto ou semitrabalha-

dos; pedras preciosas; porta-chaves; caixas para jóias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197762

[220]  Data de pedido : 2022/05/20

[730]  Requerente : Earthed-labo Co., Ltd.

  Endereço : 4-17-5 Nishihara-cho, Fuchu-shi, 

Tokyo 183-0046, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos; sacos de mão; saco de viagem; 

sacos para provisões [sacos das compras]; malas de 

viagem; carteira; bolsas; porta-cartas [pastas]; estojos 

para chaves [marroquinaria]; estojos para maquilha-

gem, sem conteúdo; couro em bruto ou semitrabalha-

do; sacos [invólucros, bolsas] para embalagem; correias 

de couro; chapéus-de-chuva; bastões; roupas para ani-

mais de estimação.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197770

[220]  Data de pedido : 2022/05/24

[730]  Requerente : ARUZE GAMING AMERICA, 

Inc.

  Endereço : 6900 South Decatur Blvd, Suite 100, 

Las Vegas, NV 89118 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos electrónicos, nome-

adamente, dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; 

máquinas de jogos de azar; máquinas de jogos de ca-

sino reconfiguráveis e software de jogos operacionais 

vendido a unidade; slot machines.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197771

[220]  Data de pedido : 2022/05/20

[730]  Requerente : Mirati Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3545 Cray Court, San Diego, Califor-

nia 92121, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

tratamento de cancro; preparações farmacêuticas 

para uso oncológica; preparações farmacêuticas para 

o tratamento de doenças infeciosas; preparações far-

macêuticas para o tratamento de cancro do pulmão; 

preparações farmacêuticas para o tratamento de carci-

noma de pulmão de células não pequenas; preparações 

farmacêuticas para o tratamento de carcinoma color-

retal; preparações farmacêuticas para o tratamento de 

cancro pancreático; produtos farmacêuticos contendo 

pequenas moléculas para o tratamento de cancro; 

produtos farmacêuticos contendo pequenas moléculas 

para o tratamento de doenças infeciosas; produtos 

farmacêuticos contendo pequenas moléculas para o 

tratamento de cancro do pulmão; produtos farmacêu-

ticos contendo pequenas moléculas para o tratamento 

de carcinoma de pulmão de células não pequenas; 

produtos farmacêuticos contendo pequenas moléculas 

para o tratamento de carcinoma colorretal; produtos 

farmacêuticos contendo pequenas moléculas para o 

tratamento de cancro pancreático; produtos farmacêu-

ticos contendo compostos para o tratamento de can-

cro; produtos farmacêuticos contendo inibidores para 

o tratamento de cancro; produtos farmacêuticos para 

o tratamento de tumores sólidos; produtos farmacêuti-

cos para o tratamento de tumores sólidos avançados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197772

[220]  Data de pedido : 2022/05/20

[730]  Requerente : Mirati Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3545 Cray Court, San Diego, Califor-

nia 92121, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação e desenvolvimento de 

produtos farmacêuticos no domínio de oncologia; 

fornecimento de informações no domínio de investiga-

ções científicas e médicas relacionadas com oncologia; 

investigação e desenvolvimento de produtos farma-

cêuticos; fornecimento de informações no domínio de 

investigações científicas e médicas relacionadas com 

produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197823

[220]  Data de pedido : 2022/05/23

[730]  Requerente : Waters Technologies Corporation

  Endereço : 34 Maple Street, Milford, Massachu-

setts United States 01757

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático descarregável ou 

gravado para recolher, manipular, analisar, armazenar 

e reportar dados em aplicações de cromatografia e 

espectrometria de massa; software informático descar-

regável ou gravado para recolher, manipular, analisar, 

armazenar e reportar dados para uso laboratorial; 

software informático descarregável ou gravado para 

desenvolvimento de métodos analíticos de laboratório, 

testes e gestão de validação; software descarregável 

ou gravado para gestão do fluxo de trabalho do labo-

ratório; software informático descarregável ou gra-

vado para purificação de amostras em aplicações de 
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cromatografia e espectrometria; software informático 

descarregável ou gravado para automatizar operações 

de cromatografia e espectrometria de massa; software 

informático descarregável ou gravado para gestão de 

laboratório e de amostras; software informático des-

carregável ou gravado para cromatografia e espectro-

metria de massa; software informático descarregável 

ou gravado para recolher, manipular, analisar e arma-

zenar dados para uso laboratorial, gestão de amostras 

de laboratório, e para desenvolvimento, teste e vali-

dação de métodos analíticos de laboratório; software 

informático de interface de programação de aplicação 

(API) descarregável ou gravado; software informático 

para recolha, análise, armazenamento, e reportar da-

dos cromatográficos; software informático para gestão 

do fluxo de trabalho do laboratório; software informá-

tico para validação de processos num laboratório de 

cromatografia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/20  Estados Unidos 

da América N.º 97/371,838

[210]  N.º : N/197824

[220]  Data de pedido : 2022/05/23

[730]  Requerente : Waters Technologies Corporation

  Endereço : 34 Maple Street, Milford, Massachu-

setts United States 01757

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de software como serviço 

(SAAS) com serviços de software para recolher, mani-

pular, analisar, armazenar e reportar dados em aplica-

ções de cromatografia e espectrometria de massa; ser-

viços de software como serviço (SAAS) com serviços 

de software para recolha, manipulação, análise, arma-

zenamento, e reportagem de dados para uso laborato-

rial; serviços de software como serviço (SAAS) com 

serviços de software para desenvolvimento de métodos 

analíticos laboratoriais, testes, e gestão de validação; 

serviços de software como serviço (SAAS) serviços 

que incluem software informático para gestão do fluxo 

de trabalho do laboratório; serviços de software como 

serviço (SAAS) serviços que incluem software para 

purificação de amostras em aplicações de cromatogra-

fia e espectrometria; serviços de software como um 

serviço (SAAS) com software para automatizar opera-

ções de cromatografia e espectrometria de massa; ser-

viços de actualização e manutenção de instrumentos 

de laboratório e serviços de software informático de 

gestão laboratorial; serviços de software como serviço 

(SAAS) com software para gestão de laboratório e de 

amostras; serviços de software como serviço (SAAS) 

com software para instrumentos de cromatografia e 

espectrometria de massa; serviços de apoio técnico, 

nomeadamente, resolução de problemas de software 

informático de laboratório; serviços de apoio técnico, 

nomeadamente, serviços de qualificação operacional 

de aparelhos e instrumentos de análise científica, 

especificamente, verificação técnica e validação de 

equipamento de laboratório; serviços de prestação de 

aconselhamento técnico relativo à utilização, funcio-

namento e função dos aparelhos e instrumentos de 

análise científica; serviços de fornecimento de utili-

zação temporária de software não descarregável ba-

seado em nuvem para recolha, manipulação, análise e 

armazenamento de dados para uso laboratorial, gestão 

de amostras laboratoriais, e para o desenvolvimento, 

teste e validação de métodos analíticos laboratoriais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197830

[220]  Data de pedido : 2022/05/24

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197831

[220]  Data de pedido : 2022/05/24

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197832

[220]  Data de pedido : 2022/05/24

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197833

[220]  Data de pedido : 2022/05/24

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197834

[220]  Data de pedido : 2022/05/24

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197835

[220]  Data de pedido : 2022/05/24

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197836

[220]  Data de pedido : 2022/05/24

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197837

[220]  Data de pedido : 2022/05/24

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197900

[220]  Data de pedido : 2022/05/26

[730]  Requerente : Malee Group Public Company 

Limited

  Endereço : 401/1 Moo 8, Phaholyothin Road, 

Tambol Kukod, Amphur Lumlookka, Pathumthani, 

12130, Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frutas e legumes enlatados; leite aze-

do; bebidas de leite de coco; leite de coco; leite de 

coco para fins culinários; leite de soja; bebidas à base 

de leite de amendoim; leite de amêndoa; leite de aveia; 

bebidas de leite aromatizadas; leite com baixo teor de 

gordura; leite proteico; leite pasteurizado e empaco-

tado; leite desnatado; leite UHT (tipo de leite ultra-

-pasteurizado a temperatura ultra-alta em recipientes 

esterilizados); leite; leite de arroz; iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197901

[220]  Data de pedido : 2022/05/26

[730]  Requerente : Malee Group Public Company 

Limited

  Endereço : 401/1 Moo 8, Phaholyothin Road, 

Tambol Kukod, Amphur Lumlookka, Pathumthani, 

12130, Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas de frutas; bebidas à base de 

vegetais; bebidas de soro de leite; águas gasosas; bebi-

das à base de cereais; bebidas de sumo de fruta não al-

coólicas; água potável; bebidas com sabor a fruta; água 

potável com vitaminas; sumo de fruta; sumo de fruta 

com geleias; sumos de frutas misturadas; água de coco; 

sumo de coco; água de coco com nata de coco; sumo 

de fruta gaseificado; bebidas de frutos (smoothies), 

não alcoólicos; extractos de frutas não alcoólicas; 

concentrados para fazer sumos de fruta; néctares de 
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frutas, não alcoólicos; sumos vegetais (bebidas); bebi-

das à base de coco; sumo de laranja; bebidas de sumo 

de ananás; sumo de manga; sumo de tomate (bebidas); 

sumo de goiaba; sumo de lychee; sumo de romã; sumo 

de fruta mista vegetal; bebidas à base de frutas; bebi-

das, não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198070

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

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Zhumang Technology  Co., Ltd.

  Endereço : 

11 厦10

 10th Floor, Block A, Financial Technology Tower, 

No.11, Keyuan Road, Science and Technology Park, 

Yuehai Subdistr ict, Nanshan Distr ict, Shenzhen, 

518057, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198071

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

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Zhumang Technology  Co., Ltd.

  Endereço : 

11 厦10

 10th Floor, Block A, Financial Technology Tower, 

No.11, Keyuan Road, Science and Technology Park, 

Yuehai Subdistr ict, Nanshan Distr ict, Shenzhen, 

518057, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198072

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

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Zhumang Technology  Co., Ltd.

  Endereço : 

11 厦10

 10th Floor, Block A, Financial Technology Tower, 

No.11, Keyuan Road, Science and Technology Park, 

Yuehai Subdistr ict, Nanshan Distr ict, Shenzhen, 

518057, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198073

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

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Zhumang Technology  Co., Ltd.

  Endereço : 

11 厦10

 10th Floor, Block A, Financial Technology Tower, 

No.11, Keyuan Road, Science and Technology Park, 
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Yuehai Subdistr ict, Nanshan Distr ict, Shenzhen, 

518057, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198074

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

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Zhumang Technology  Co., Ltd.

  Endereço : 

11 厦10

 10th Floor, Block A, Financial Technology Tower, 

No.11, Keyuan Road, Science and Technology Park, 

Yuehai Subdistr ict, Nanshan Distr ict, Shenzhen, 

518057, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198075

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

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Zhumang Technology  Co., Ltd.

  Endereço : 

11 厦10

 10th Floor, Block A, Financial Technology Tower, 

No.11, Keyuan Road, Science and Technology Park, 

Yuehai Subdistr ict, Nanshan Distr ict, Shenzhen, 

518057, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198076

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

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Zhumang Technology  Co., Ltd.

  Endereço : 

11 厦10

 10th Floor, Block A, Financial Technology Tower, 

No.11, Keyuan Road, Science and Technology Park, 

Yuehai Subdistr ict, Nanshan Distr ict, Shenzhen, 

518057, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198077

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

[730]  Requerente : 
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 Shenzhen Zhumang Technology  Co., Ltd.

  Endereço : 

11 厦10

 10th Floor, Block A, Financial Technology Tower, 

No.11, Keyuan Road, Science and Technology Park, 

Yuehai Subdistr ict, Nanshan Distr ict, Shenzhen, 

518057, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198078

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

9 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198079

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

9 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198080

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

9 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198081

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

9 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198082

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

9 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198083

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

9 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198084

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

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

滑

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198085

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

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

數 錄

CD CD-ROM

Apps
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198086

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

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 金 金 金

金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198087

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

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 旅行 旅行

女

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198088

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

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

籠

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198089

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

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198091

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

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas distribuidoras automáticas; 

máquinas distribuidoras automáticas e eletrónicas; 

moinhos de café, não sendo manuais; liquidificadores 

elétricos de uso doméstico; moedores de café aciona-

dos eletricamente; moinhos para uso doméstico, não 

sendo manuais; aparelhos eletromecânicos para a pre-

paração de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198092

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

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos de aquecimento e cozedura; 

aparelhos para aquecer leite e fazer espuma de leite; 

máquinas de café elétricas, cafeteiras elétricas e perco-

ladores para café elétricos; máquinas de café expresso, 

elétricas; aparelhos e instalações de cozinhar; cha-

leiras elétricas; torradores de café; cápsulas de café, 

vazias, para máquinas de café elétricas; cafeteiras elé-

tricas com filtros; torradores de café elétricos; máqui-

nas de café elétricas; cafeteiras elétricas; máquinas de 

fazer café elétricas; fornos para torrar grãos de café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198093

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

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Moinhos de café não elétricos; má-

quinas de café não elétricas, cafeteiras não elétricas 

e percoladores para café não elétricos; filtros de café, 

não elétricos; batedeiras não elétricas, trituradores 

[moinhos] de cozinha não elétricos, batedeiras não 

elétricas; recipientes para uso doméstico ou para co-

zinha (não em metais preciosos ou revestidos com 

os mesmos); artigos de porcelana ou de faiança não 

incluídos noutras classes; utensílios de uso doméstico; 

utensílios para cozinha; utensílios para cozinhar, não 

elétricos; artigos de vidro para uso diário (incluindo 

taças, pratos, panelas e loiça); serviços de café [louça 

de mesa]; coadores de café, não elétricos; chávenas de 

café; serviços de café em porcelana; moinhos de café, 

não elétricos; serviços de café em cerâmica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198094

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

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, extratos de café; chá; cacau, 

doces de chocolate; confeitaria, açúcar candy; açú-

car; edulcorantes naturais; produtos de padaria, pão, 

levedura, produtos de pastelaria; biscoitos [bolinhos], 

bolos; pudins; gelados alimentares; mel; arroz, massas 

alimentares; temperos; produtos para aromatizar ou 

temperar os alimentos, molhos de salada, maionese; 

preparações vegetais para substitutos do café; chicória 

[sucedâneos do café]; sucedâneos do café; bebidas à 

base de café; bebidas à base de cacau; bebida à base de 
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chá; decorações de chocolate para bolos; frutos olea-

ginosos com cobertura de chocolate; bebidas à base de 

chocolate; massa para bolos; massas de pão; farinha de 

trigo; fermento em pó; farinha; aromas alimentares, 

não sendo óleos essenciais; aromas para bolos, sem ser 

óleos essenciais; especiarias; matérias ligantes para 

gelados; gelo para refrescar; própolis para consumo 

humano; geleia real para consumo humano, não para 

uso medicinal; muesli; preparações à base de cereais; 

talharim [massas com ovos]; cevada descascada; sêmo-

la para alimentação humana; snacks à base de arroz; 

tartes [empadas]; snacks à base de cereais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198095

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

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas distribuidoras automáticas; 

máquinas distribuidoras automáticas e eletrónicas; 

moinhos de café, não sendo manuais; liquidificadores 

elétricos de uso doméstico; moedores de café aciona-

dos eletricamente; moinhos para uso doméstico, não 

sendo manuais; aparelhos eletromecânicos para a pre-

paração de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198096

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

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos de aquecimento e cozedura; 

aparelhos para aquecer leite e fazer espuma de leite; 

máquinas de café elétricas, cafeteiras elétricas e perco-

ladores para café elétricos; máquinas de café expresso, 

elétricas; aparelhos e instalações de cozinhar; cha-

leiras elétricas; torradores de café; cápsulas de café, 

vazias, para máquinas de café elétricas; cafeteiras elé-

tricas com filtros; torradores de café elétricos; máqui-

nas de café elétricas; cafeteiras elétricas; máquinas de 

fazer café elétricas; fornos para torrar grãos de café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198097

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

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Moinhos de café não elétricos; má-

quinas de café não elétricas, cafeteiras não elétricas 

e percoladores para café não elétricos; filtros de café, 

não elétricos; batedeiras não elétricas, trituradores 

[moinhos] de cozinha não elétricos, batedeiras não 

elétricas; recipientes para uso doméstico ou para co-

zinha (não em metais preciosos ou revestidos com 

os mesmos); artigos de porcelana ou de faiança não 

incluídos noutras classes; utensílios de uso doméstico; 

utensílios para cozinha; utensílios para cozinhar, não 

elétricos; artigos de vidro para uso diário (incluindo 

taças, pratos, panelas e loiça); serviços de café [louça 

de mesa]; coadores de café, não elétricos; chávenas de 

café; serviços de café em porcelana; moinhos de café, 

não elétricos; serviços de café em cerâmica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198098

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

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, extratos de café; chá; cacau, 

doces de chocolate; confeitaria, açúcar candy; açú-

car; edulcorantes naturais; produtos de padaria, pão, 

levedura, produtos de pastelaria; biscoitos [bolinhos], 

bolos; pudins; gelados alimentares; mel; arroz, massas 

alimentares; temperos; produtos para aromatizar ou 

temperar os alimentos, molhos de salada, maionese; 

preparações vegetais para substitutos do café; chicória 
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[sucedâneos do café]; sucedâneos do café; bebidas à 

base de café; bebidas à base de cacau; bebida à base de 

chá; decorações de chocolate para bolos; frutos olea-

ginosos com cobertura de chocolate; bebidas à base de 

chocolate; massa para bolos; massas de pão; farinha de 

trigo; fermento em pó; farinha; aromas alimentares, 

não sendo óleos essenciais; aromas para bolos, sem ser 

óleos essenciais; especiarias; matérias ligantes para 

gelados; gelo para refrescar; própolis para consumo 

humano; geleia real para consumo humano, não para 

uso medicinal; muesli; preparações à base de cereais; 

talharim [massas com ovos]; cevada descascada; sêmo-

la para alimentação humana; snacks à base de arroz; 

tartes [empadas]; snacks à base de cereais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198099

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

[730]  Requerente : KIKU-MASAMUNE SAKE 

BREWING CO., LTD.

  Endereço : 7-15, Mikage-Honmachi 1-chome, 

Higashinada-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabonetes; perfumaria; 

óleos essenciais; cosméticos; loções para o cabelo; den-

tífricos; essências de banho com fragrâncias; produtos 

para os cuidados da pele, do corpo, e de maquilhagem; 

geles de limpeza facial; geles hidratantes para a pele; 

geles de reparação e balanço para a pele; máscaras de 

beleza para o rosto; soros para a pele não medicados; 

sais para banho para uso não médico; óleos de banho 

para uso não médico; pós para o banho para uso não 

médico; preparações para o banho para uso não mé-

dico; produtos para refrescar o hálito; desodorizantes 

para uso animal; champô; amaciadores para o cabelo; 

condicionador para o cabelo; preparações para trata-

mento capilar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198100

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

[730]  Requerente : KIKU-MASAMUNE SAKE 

BREWING CO., LTD.

  Endereço : 7-15, Mikage-Honmachi 1-chome, 

Higashinada-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabonetes; perfumaria; 

óleos essenciais; cosméticos; loções para o cabelo; den-

tífricos; essências de banho com fragrâncias; produtos 

para os cuidados da pele, do corpo, e de maquilhagem; 

geles de limpeza facial; geles hidratantes para a pele; 

geles de reparação e balanço para a pele; máscaras de 

beleza para o rosto; soros para a pele não medicados; 

sais para banho para uso não médico; óleos de banho 

para uso não médico; pós para o banho para uso não 

médico; preparações para o banho para uso não mé-

dico; produtos para refrescar o hálito; desodorizantes 

para uso animal; champô; amaciadores para o cabelo; 

condicionador para o cabelo; preparações para trata-

mento capilar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198101

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

[730]  Requerente : KIKU-MASAMUNE SAKE 

BREWING CO., LTD.

  Endereço : 7-15, Mikage-Honmachi 1-chome, 

Higashinada-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com exceção das 

cervejas); saké; licores; bebidas destiladas; bebidas 

espirituosas; álcool de arroz; vinhos; gin; aguardente; 

whisky; rum; vodka; álcool de arroz [awamori]; suce-

dâneos do saké; licor branco japonês [shochu]; mistura 

japonesa de licor à base de arroz doce [shiro-zake]; 

licores japoneses regenerados [naoshi]; mistura japo-

nesa de licor à base de licor branco japonês [mirin]; 

bebidas alcoólicas de frutas; bebidas alcoólicas à base 

de licor branco japonês [chuhai]; mistura de licores 

chineses [wujiapie-jiou]; bebidas espirituosas chinesas 

de sorgo [gaolian-jiou]; licor branco chinês [baiganr]; 
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licor fermentado chinês [laojiou]; licores aromatizados 

[bebidas alcoólicas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198102

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

[730]  Requerente : KIKU-MASAMUNE SAKE 

BREWING CO., LTD.

  Endereço : 7-15, Mikage-Honmachi 1-chome, 

Higashinada-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com exceção das 

cervejas); saké; licores; bebidas destiladas; bebidas 

espirituosas; álcool de arroz; vinhos; gin; aguardente; 

whisky; rum; vodka; álcool de arroz [awamori]; suce-

dâneos do saké; licor branco japonês [shochu]; mistura 

japonesa de licor à base de arroz doce [shiro-zake]; 

licores japoneses regenerados [naoshi]; mistura japo-

nesa de licor à base de licor branco japonês [mirin]; 

bebidas alcoólicas de frutas; bebidas alcoólicas à base 

de licor branco japonês [chuhai]; mistura de licores 

chineses [wujiapie-jiou]; bebidas espirituosas chinesas 

de sorgo [gaolian-jiou]; licor branco chinês [baiganr]; 

licor fermentado chinês [laojiou]; licores aromatizados 

[bebidas alcoólicas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198104

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

[730]  Requerente : ORDOCLUB LTD

  Endereço : 

WA14 4DR

 Hamilton, Church Street, Altrincham, WA14 4DR 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198105

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

[730]  Requerente : ORDOCLUB LTD

  Endereço : 

WA14 4DR

 Hamilton, Church Street, Altrincham, WA14 4DR 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198106

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

[730]  Requerente : ORDOCLUB LTD

  Endereço : 

WA14 4DR

 Hamilton, Church Street, Altrincham, WA14 4DR 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198107

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

D13 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198108

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

D13 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198109

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

D13 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198110

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

D13 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198111

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

D13 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198116

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

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine 

Buildings, 9 Wang Lee Street, Yuen Long Industrial 

Estate, Yuen Long, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M95 Y67 K0

C4 M12 Y94 K0 C0 M0 Y51 K0

C20 M0 Y0 K100

[210]  N.º : N/198117

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

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine 

Buildings, 9 Wang Lee Street, Yuen Long Industrial 

Estate, Yuen Long, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

零

理

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M95 Y67 K0  

C4 M12 Y94 K0 C0 M0 Y51 K0

C20 M0 Y0 K100

[210]  N.º : N/198118

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

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine 

Buildings, 9 Wang Lee Street, Yuen Long Industrial 

Estate, Yuen Long, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M95 Y67 K0

C20 M0 Y0 K100

[210]  N.º : N/198119

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

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine 

Buildings, 9 Wang Lee Street, Yuen Long Industrial 

Estate, Yuen Long, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

零

理

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M95 Y67 K0

C20 M0 Y0 K100

[210]  N.º : N/198120

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

 DOURO FRIENDS LIMITADA
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  Endereço : Avenida do Almirante Magalhaes 

Correia No.105 Centro Industrial Furama 8 Andar C, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198121

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

 DOURO FRIENDS LIMITADA

  Endereço : Avenida do Almirante Magalhaes 

Correia No.105 Centro Industrial Furama 8 Andar C, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198123

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198124

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 73

BB

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198125

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

 BILLION HOME CO. LIMITED

  Endereço : Avenida da Amizade, No. 1023, Nam 

Fong, 4 Andar, Room Q, R, S, T, X, Z, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 温

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198126

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

 TO YU TUNG PETER

  Endereço : 27 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198127

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

 TO YU TUNG PETER

  Endereço : 27 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198128

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : Suntory Holdings Limited

  Endereço : 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vodka; Awamori [bebida espirituosa 

destilada de arroz]; substituto de saqué; licor branco 

japonês (Shochu); licor japonês misturado à base de 

arroz doce (Shiro-zake); saqué; Naoshi [licor japonês]; 

licor japonês misturado à base shochu (Mirin); licores 

ocidentais em geral; bebidas alcoólicas de frutas; bebi-

das japonesas à base de shochu (Chuhai); bebidas alco-

ólicas com sabor a cerveja que não contêm malte nem 

aveia; bebidas alcoólicas com sabor a cerveja contendo 

malte ou aveia (excepto cervejas e cervejas com pouco 

malte); licores chineses em geral; licores aromatizados; 

bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198129

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

 Foshan Wuren Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

 No.1,Wuzhuang Industrial Zone, He Village, Lishui 

Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198130

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

 Foshan Wuren Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

 No.1,Wuzhuang Industrial Zone, He Village, Lishui 

Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198131

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

 LIM SAN LOONG REUBEN ARTHUR

  Endereço : 氹 156

18 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

14

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198132

[220]  Data de pedido : 2022/06/02
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[730]  Requerente : 

 LIM SAN LOONG REUBEN ARTHUR

  Endereço : 氹 156

18 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

44

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198133

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 66 4

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198134

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 66 4

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198135

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cosméticos para cuida-

dos de beleza; preparações cosméticas adelgaçantes; 

soros de beleza; estojos de cosmética; preparações 

cosméticas para o rosto; preparações cosméticas para 

o cuidado da pele; preparações de aloe vera para fins 

cosméticos; preparações para maquilhagem; cremes 

para branquear a pele; máscaras de beleza; loções 

para a pele [cosméticas]; loções para o cabelo; loções 

corporais; cremes para o cuidado do cabelo; produtos 

nutritivos para o cabelo [para uso cosmético]; hidra-

tantes para o cabelo; pó cosmético para o rosto; leites 

de toilette; cremes cosméticos; batons para os lábios; 

hidratantes; correctores faciais; glosses para os lábios; 

lenços impregnados de loções cosméticas; cosméticos 

não medicinais para acnes; adstringentes para uso em 

cosmética; loções para uso cosmético; aerossóis para 

refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; refres-

cantes para o hálito e higiene pessoal; cremes desma-

quilhantes; preparações para desmaquilhagem; leites 

de limpeza facial; cremes de limpeza [para uso cos-

mético]; séruns para manchas de acne; desodorizantes 

corporais [perfumaria]; preparações para fixar o cabe-

lo; tónicos capilares [cosméticos]; cremes para as mãos 

[cosméticos]; bálsamo para os lábios [cosméticos]; 

cremes para remoção de manchas [cosméticos]; loções 

para bebés [cosméticos]; pó para bebés [cosméticos]; 

hidratantes para depois da exposição ao sol; prepara-

ções de proteção solar; preparações antitranspirantes 

para higiene pessoal; cremes de barbear; cotonetes 

algodoados para uso cosmético; preparações para a 

coloração do cabelo; preparações depilatórias; unhas 

postiças; pestanas postiças; adesivos para afixar pes-

tanas postiças; adesivos [matérias colantes] para uso 

cosmético; adesivos para afixar cabelo postiço; prepa-

rações para remover tintas; champôs; sabonetes; eli-

xires orais, não para uso médico; desodorizantes para 

uso pessoal ou para animais [perfumaria]; sabonetes 

para uso cosmético; produtos de limpeza para fins de 

higiene íntima pessoal, não medicinais; sabões anti-

transpirantes; preparações para a lavagem dos olhos, 

não sendo para fins médicos; sabões desodorizantes; 

produtos para a lavagem do corpo; produtos para lavar 
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o rosto [cosméticos]; sabões não medicinais para ac-

nes; sabões para as mãos; preparações para o banho, 

não sendo para fins médicos; preparações cosméticas 

para o banho; banhos de espuma; sais de banho, não 

medicinais; dentífricos; fragrâncias; fragrâncias para 

perfumar; fragrâncias para perfumar o ambiente; in-

censo; óleos essenciais; óleos de aromaterapia [para 

uso cosmético]; óleos de massagem; produtos de lavan-

daria; lixívia para roupa; amaciadores de tecidos para 

uso em lavandaria; goma de amido para lavandaria; 

preparações para limpar e lavar; panos de limpeza im-

pregnados com detergente; preparações antiestáticas 

para uso doméstico; desengordurantes, sem ser para 

uso em processos de fabrico; preparações para remo-

ção de ferrugem; telas e lixa para polir; cremes para 

couro; polimentos para móveis; cremes e lustradores 

de calçado; cera para polir.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja 

e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/198140

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

 BUMATECH (HONG KONG) COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 4-30

2 A5

 Flat/Rm A5, 2/F, Edwick Industrial Centre, 4-30 Lei 

Muk Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

理 理

理 理

料更

零

行行 理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198141

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A 402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198142

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A 402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198143

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A 402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198144

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : Nishinohomare Meijo Co., Ltd.

  Endereço : No.2065-2, Fukushima, Nakatsu-City, 

Oita-Prefecture 879-0112 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198145

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : Nishinohomare Meijo Co., Ltd.

  Endereço : No.2065-2, Fukushima, Nakatsu-City, 

Oita-Prefecture 879-0112 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198146

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

39

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

39

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198147

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

39

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

39

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198148

[220]  Data de pedido : 2022/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

39

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

39

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198149

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 759 2 2006

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198150

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

[730]  Requerente : CELLGEN LIFESCIENCES (M) 

SDN. BHD.

  Endereço : Unit 11-8, Level 8, The Boulevard, 

Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala 

Lumpur, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos; suplementos 

líquidos à base de plantas; suplementos alimentares 

dietéticos contendo extratos de plantas desidratados 

sob a forma de cápsulas; suplementos dietéticos à base 

de ervas; suplementos alimentares dietéticos sob a for-

ma de infusões à base de ervas; suplementos alimenta-

res minerais; suplementos nutricionais; preparações e 

substâncias de vitaminas; suplementos vitamínicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198151

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 36 4

0401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理 理

理 零

理

行

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198152

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 36 4

0401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 旅

旅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198153

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 料 料 茶

料 不 料

料

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198154

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198155

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1083 13 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198156

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198159

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

[730]  Requerente : 

 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.

  Endereço : 

8

 No. 8, Li-Hsin Road 6, Hsin-Chu Science Park, Hsin-

-Chu, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/04/11  Ta iwan, 

China N.º 111024429

[210]  N.º : N/198160

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

[730]  Requerente : BOSTIK SA

  Endereço : 420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 

Colombes, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos para uso na indús-

tria; produtos químicos para o fabrico de adesivos; 

adesivos para uso na indústria; colas para revestimen-

tos de tetos, para revestimentos de pavimentos, para 

revestimentos de paredes; adesivos para reparação e 

montagem de objetos; adesivos para papel de parede; 

preparações para descolamento; primers  (colas); 

solventes (produtos químicos para a indústria) para 

adesivos; resinas sintéticas, acrílicas e epóxi em estado 

bruto; plásticos não processados.

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

claro, verde escuro, laranja, amarelo, branco e azul tal 

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/12/09  França

N.º 21 4 824 628

[210]  N.º : N/198161

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

[730]  Requerente : BOSTIK SA

  Endereço : 420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 

Colombes, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Adesivos para papelaria ou uso do-

méstico; pincéis de pintura; materiais de artistas; colas 

para madeira para uso doméstico; adesivos para teci-

dos para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

claro, verde escuro, laranja, amarelo, branco e azul tal 

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/12/09  França

N.º 21 4 824 628

[210]  N.º : N/198162

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

[730]  Requerente : BOSTIK SA

  Endereço : 420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 

Colombes, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Resinas sintéticas, acrílicas e epóxi 

(produtos semiacabados); materiais para calafetar, 

vedar e isolar; compostos vedantes para juntas; gesso 

isolante; verniz isolante; fitas adesivas Gaffer  e fi-

tas adesivas sem ser para uso médico, papelaria ou uso 

doméstico; proteções impermeáveis para embalagens.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

claro, verde escuro, laranja, amarelo, branco e azul tal 

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/12/09  França

N.º 21 4 824 628

[210]  N.º : N/198163

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

[730]  Requerente : BOSTIK SA

  Endereço : 420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 

Colombes, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Materiais de construção não metálicos; 

argamassa para construção; cimento; rebocos (mate-

riais de construção); estuque (gesso); pez; betão; cal; 

massa de enchimento e alisamento para paredes, pavi-

mentos e tetos; produtos (não metálicos) para nivela-

mento (alisamento) de paredes, pavimentos e tetos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

claro, verde escuro, laranja, amarelo, branco e azul tal 

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/12/09  França

N.º 21 4 824 628

[210]  N.º : N/198164

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

[730]  Requerente : 

 JOSÉ JOÃO LEAL GONSALVES LUPI

  Endereço : 301-355

17 E

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

FBC, 17.̊ E, em Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198165

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27 12

1202-34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198166

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27 12

1202-34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198167

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27 12

1202-34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198168

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27 12

1202-34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198169

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27 12

1202-34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198170

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27 12

1202-34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198171

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27 12

1202-34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198172

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27 12

1202-34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198173

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Fragrâncias para perfumar; ambien-

tadores perfumados em forma de bastões; potpourris 

aromáticos; óleos essenciais; incenso; cones de in-

censo; varetas de incenso; saquetas com fragrâncias; 

sprays de incenso; sprays aromáticos para interiores; 

sprays perfumados para refrescar tecidos; preparações 

para perfumar (perfuming) ou perfumar (fragrancing) 

o ar; recargas de fragrância para distribuidores de fra-

grância elétricos e não eléctricos; cera perfumada para 

queimadores [produtos à base de fragrâncias].

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198174

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas perfumadas (fragranced) 

ou perfumadas (scented).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198175

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações desodorizantes (freshe-

ning) para o ambiente; desodorizantes para automó-

veis; preparações para purificação do ar; desodorizan-

tes sem ser para uso pessoal; preparações desodorizan-

tes (deodorizing) para o ambiente; preparações para 

neutralizar, prevenir, bloquear ou encobrir odores; 

preparações neutralizantes de odores para utilização 

em tapetes, têxteis, acessórios de casa de banho e no 

ar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198176

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos, todos para 

perfumar, purificar ou desodorizar a atmosfera; uni-

dades dispensadoras e difusores para fragrâncias de 

ambiente; peças e acessórios para todos os bens acima 

referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198177

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Fragrâncias para perfumar; ambien-

tadores perfumados em forma de bastões; potpourris 

aromáticos; óleos essenciais; incenso; cones de in-

censo; varetas de incenso; saquetas com fragrâncias; 

sprays de incenso; sprays aromáticos para interiores; 

sprays perfumados para refrescar tecidos; preparações 

para perfumar (perfuming) ou perfumar (fragrancing) 

o ar; recargas de fragrância para distribuidores de fra-

grância elétricos e não eléctricos; cera perfumada para 

queimadores [produtos à base de fragrâncias].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198178

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas perfumadas (fragranced) 

ou perfumadas (scented).

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198179

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações desodorizantes (freshe-

ning) para o ambiente; desodorizantes para automó-

veis; preparações para purificação do ar; desodorizan-

tes sem ser para uso pessoal; preparações desodorizan-

tes (deodorizing) para o ambiente; preparações para 

neutralizar, prevenir, bloquear ou encobrir odores; 

preparações neutralizantes de odores para utilização 

em tapetes, têxteis, acessórios de casa de banho e no ar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198180

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos, todos para 

perfumar, purificar ou desodorizar a atmosfera; uni-

dades dispensadoras e difusores para fragrâncias de 

ambiente; peças e acessórios para todos os bens acima 

referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198181

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

[730]  Requerente : NBA Properties, Inc.

  Endereço : Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, 

New York, NY 10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

rio, nomeadamente, meias de malha, sapatos para bas-

quetebol, ténis para basquetebol, t-shirts, camisas, po-

los, sweatshirts, calças de fato de treino, ceroulas, ca-

misola sem alças (top), camisolas [vestuário], calções, 

pijamas, camisas de desporto, camisas de râguebi, 

camisolas, cintos [vestuário], gravatas, camisas de dor-

mir curtas, chapéus, bonés sendo chapelaria, viseiras 

[chapelaria], fatos de treino, calças de aquecimento, 

tops para exercícios de aquecimento, camisolas para 

a prática de tiro, casacos, casacos impermeáveis com 

capuz, parkas, blusões, babetes para bebés [não em 

papel], fitas para cabeça [vestuário], punhos de cami-

sa, aventais, roupa interior, cuecas com perna, calças 

largas, aquecedores de orelhas [vestuário], luvas, luvas 

com só um dedo, cachecóis, camisas de tecido e cami-

sas tricotadas, vestidos de malha, vestidos, vestidos e 

uniformes de chefe de claque, artigos para natação, 

fatos de banho, fatos de natação, biquínis, tankinis, 

calções de natação, calções de banho, calções de ba-

nho estilo surfista, fatos isotérmicos, túnicas de praia 

para usar por cima do fato de banho, túnicas para usar 

por cima do fato de banho, páreos de praia [tecido que 

se enrola à volta do corpo], sandálias, sandálias de 

praia, chapéus de praia, viseiras para o sol [chapelaria], 

toucas de natação, toucas de banho, chapelaria para 

festas com perucas afixadas, chapelaria em malha com 

máscaras faciais [chapelaria].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198182

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539 6

E-F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 䣃
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198186

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

[730]  Requerente : LG HOUSEHOLD & HEALTH 

CARE LTD.

  Endereço : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; colónias; pre-

parados e substâncias para os cuidados da pele; loções 

para a pele; loções hidratantes para a pele; adstrin-

gentes da pele não medicinais para fins cosméticos; 

emulsões para o rosto concentrado; loções para após 

barbear; amaciadores para a pele; creme para limpeza 

da pele; cremes hidratantes para a pele; bases para o 

rosto; bases de maquilhagem (cosméticos); corretores 

(cosméticos); água de toilette; máscaras de beleza; 

cremes protector solar para a pele; preparados e subs-

tâncias para cuidados do corpo; sabões de toilette; 

sabonetes para o banho; produtos para limpeza do 

corpo; hidratante corporal; géis para o corpo; gel de 

banho; esfoliantes de creme para o corpo; preparados 

e substâncias para tratamento do cabelo; champôs 

para o cabelo; produtos para lavagem de cabelo; lacas 

para o cabelo; espuma para o cabelo; gel para o cabelo; 

tintas para cabelos; preparados e substâncias para o 

cuidado das unhas; bases para aplicar nas unhas antes 

do verniz; vernizes para as unhas; produtos para remo-

ver o verniz das unhas; fixadores para aplicar depois 

do verniz nas unhas; endurecedores de unhas; carmim 

para o rosto; batons; rímel; sombras para os olhos; 

delineador para os olhos; pasta de dentes; dentífricos; 

branqueador de dentes cosméticos; lápis para fins de 

clareamento de dentes; manchas de clareamento de 

dentes sem ser para fins médicos; detergentes para la-

var louça; preparações de fragrâncias para perfumar; 

amaciadores de tecidos para uso em lavandaria; deter-

gentes para lavandaria; preparações de limpeza para 

fins domésticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198187

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

[730]  Requerente : 菓

  Endereço : 30 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198188

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26-54-B

7 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198189

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

[730]  Requerente : Starbucks (HK) Limited

  Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de entretenimento online; centro de recreação 

interior e exterior e serviços de recreio; disponibiliza-

ção de instalações recreativas interiores e exteriores; 

disponibilização de parques infantis para crianças; 

prestação de serviços de grupos educativos; serviços 

de organização e realização de grupos de brincadeiras 

para crianças; aluguer de recreios e equipamentos e 

aparelhos de jogo; serviços de entretenimento com 

caracteres fictícios; parques temáticos; serviços de 

recreio de aventura; centros de jogo suave (soft play); 

serviços de parque divertido; serviços de jogos pres-

tados online a partir de uma rede informática; servi-

ços de jogos online; disponibilização de jogos online 

através da Internet e redes de telemóveis; organização 

de competições de jogos online; serviços de entrete-

nimento, nomeadamente, prestando serviços de jogo 

multiplayer interativos; disponibilização de jogos de 

computador online e videojogos; serviços do clube 

relativos a entretenimento, educação e actividades 

culturais; serviços de informação sobre educação rela-

cionadas com o desenvolvimento e a parentalidade das 

crianças; organização e realização de jogos para crian-

ças; planeamento e realização de actividades para fins 

educativos e de entretenimento; fornecimento de in-

formações relativas ao entretenimento e às actividades 

recreativas; organização e realização de aulas para fins 

educativos; organização de eventos para fins de edu-

cação ou entretenimento; organização de eventos para 

fins culturais; organização de eventos musicais; orga-

nização de eventos desportivos; serviços de reservas 

para eventos desportivos, de entretenimento, culturais 

e educativos; serviços educativos de clubes; realização 

de eventos de entretenimento de cosplay ; ensino 

[formação]; organização e realização de concertos; ser-

viços de artistas de espetáculo; produção cinematográ-

fica sem ser filmes publicitários; fornecimento de fil-

mes, não descarregávies, através de serviços de vídeo a 

pedido; serviços de composição musical; produção de 

música; publicação online de livros eletrónicos e revis-

tas; fornecimento de publicações electrónicas online, 

não descarregáveis; fornecimento de música online, 

não descarregável; fornecimemto de vídeos online, não 

descarregáveis; organização de concursos [educação 

ou entretenimento]; organização de exposições para 

fins culturais ou educativos; organização de espetá-

culos [serviços de empresários]; fotografia; formação 

prática [demonstração]; apresentação de espetáculos 

de variedades; apresentação de performances ao vivo; 

publicação de textos, sem ser textos publicitários; 

publicação de livros; entretenimento radiofónico; pro-

dução de programas de rádio e televisão; serviços de 

estúdio de gravação; produção de espetáculos; entre-

tenimento televisivo; prestação de programas de tele-

visão, não descarregáveis, através de serviços de vídeo 

a pedido; gravação de vídeo; organização e realização 

de workshops [formação]; arranjo de entretenimento 

e eventos culturais; organização de entretenimento 

musical; serviços de entretenimento áudio e vídeo 

fornecidos online a partir de uma base de dados de 

computador ou da Internet; serviços de gravação áudio 

para eventos de entretenimento e educação; serviços 

de entretenimento relativos a programas audiovisuais; 

serviços de entretenimento relativos a aparições pesso-

ais; serviços de clube de fãs [entretenimento]; serviços 

de entretenimento interativo; serviços de entreteni-

mento ao vivo; serviços de informação online relativos 

ao entretenimento; organização de espectáculos de 

entretenimento e recreação; entretenimento de artes 

performativas; produção de espetáculos de entreteni-

mento com cantores e bailarinos; produção de grava-

ções de vídeo e/ou som para fins de entretenimento ou 

educação; disponibilização de instalações de entrete-

nimento; prestação de espectáculos ao vivo em locais 

públicos para fins de entretenimento; performances 

musicais; serviços de publicação de música; serviços de 

gravação de música; produção de discos de vídeo mu-

sicais; produção de discos, audiotapes e de vídeo para 

cantar com música de fundo pré-gravada e com letra 

mostrada no seu ecrã; fornecimento de música digital 

[não descarregavél] a partir da Internet; fornecimento 

de instalações para cantar com música de fundo pré-

-gravada e com letra mostrada no ecrã; organização de 

festivais com música e performances artísticas; produ-

ção de programas de televisão por cabo; distribuição 

[sem ser transporte] de filmes, programas de televisão 

e gravações musicais; serviços interativos de entreteni-

mento relativos ao arrendamento online de programas 

de televisão; planeamento e produção de programas 

de entretenimento de rádio e televisão; sindicalização 

dos programas de televisão; prestação de informações 

relativas a programas de televisão e rádio; serviços de 

consultoria, informação, gestão e consultoria relativos 

a todos os serviços acima referidos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198190

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

[730]  Requerente : Starbucks (HK) Limited

  Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo 

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

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de entretenimento online; centro de recreação 

interior e exterior e serviços de recreio; disponibiliza-

ção de instalações recreativas interiores e exteriores; 

disponibilização de parques infantis para crianças; 

prestação de serviços de grupos educativos; serviços 

de organização e realização de grupos de brincadeiras 

para crianças; aluguer de recreios e equipamentos e 

aparelhos de jogo; serviços de entretenimento com 

caracteres fictícios; parques temáticos; serviços de 

recreio de aventura; centros de jogo suave (soft play); 

serviços de parque divertido; serviços de jogos pres-

tados online a partir de uma rede informática; servi-

ços de jogos online; disponibilização de jogos online 

através da Internet e redes de telemóveis; organização 

de competições de jogos online; serviços de entrete-

nimento, nomeadamente, prestando serviços de jogo 

multiplayer interativos; disponibilização de jogos de 

computador online e videojogos; serviços do clube 

relativos a entretenimento, educação e actividades 

culturais; serviços de informação sobre educação rela-

cionadas com o desenvolvimento e a parentalidade das 

crianças; organização e realização de jogos para crian-

ças; planeamento e realização de actividades para fins 

educativos e de entretenimento; fornecimento de in-

formações relativas ao entretenimento e às actividades 

recreativas; organização e realização de aulas para fins 

educativos; organização de eventos para fins de edu-

cação ou entretenimento; organização de eventos para 

fins culturais; organização de eventos musicais; orga-

nização de eventos desportivos; serviços de reservas 

para eventos desportivos, de entretenimento, culturais 

e educativos; serviços educativos de clubes; realização 

de eventos de entretenimento de cosplay ; ensino 

[formação]; organização e realização de concertos; ser-

viços de artistas de espetáculo; produção cinematográ-

fica sem ser filmes publicitários; fornecimento de fil-

mes, não descarregávies, através de serviços de vídeo a 

pedido; serviços de composição musical; produção de 

música; publicação online de livros eletrónicos e revis-

tas; fornecimento de publicações electrónicas online, 

não descarregáveis; fornecimento de música online, 

não descarregável; fornecimemto de vídeos online, não 

descarregáveis; organização de concursos [educação 

ou entretenimento]; organização de exposições para 

fins culturais ou educativos; organização de espetá-

culos [serviços de empresários]; fotografia; formação 

prática [demonstração]; apresentação de espetáculos 

de variedades; apresentação de performances ao vivo; 

publicação de textos, sem ser textos publicitários; 

publicação de livros; entretenimento radiofónico; pro-

dução de programas de rádio e televisão; serviços de 

estúdio de gravação; produção de espetáculos; entre-

tenimento televisivo; prestação de programas de tele-

visão, não descarregáveis, através de serviços de vídeo 

a pedido; gravação de vídeo; organização e realização 

de workshops [formação]; arranjo de entretenimento 

e eventos culturais; organização de entretenimento 

musical; serviços de entretenimento áudio e vídeo 

fornecidos online a partir de uma base de dados de 

computador ou da Internet; serviços de gravação áudio 

para eventos de entretenimento e educação; serviços 

de entretenimento relativos a programas audiovisuais; 

serviços de entretenimento relativos a aparições pesso-

ais; serviços de clube de fãs [entretenimento]; serviços 

de entretenimento interativo; serviços de entreteni-

mento ao vivo; serviços de informação online relativos 

ao entretenimento; organização de espectáculos de 

entretenimento e recreação; entretenimento de artes 

performativas; produção de espetáculos de entreteni-

mento com cantores e bailarinos; produção de grava-

ções de vídeo e/ou som para fins de entretenimento ou 

educação; disponibilização de instalações de entrete-

nimento; prestação de espectáculos ao vivo em locais 

públicos para fins de entretenimento; performances 

musicais; serviços de publicação de música; serviços de 

gravação de música; produção de discos de vídeo mu-

sicais; produção de discos, audiotapes e de vídeo para 

cantar com música de fundo pré-gravada e com letra 

mostrada no seu ecrã; fornecimento de música digital 

[não descarregavél] a partir da Internet; fornecimento 

de instalações para cantar com música de fundo pré-

-gravada e com letra mostrada no ecrã; organização de 
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festivais com música e performances artísticas; produ-

ção de programas de televisão por cabo; distribuição 

[sem ser transporte] de filmes, programas de televisão 

e gravações musicais; serviços interativos de entreteni-

mento relativos ao arrendamento online de programas 

de televisão; planeamento e produção de programas 

de entretenimento de rádio e televisão; sindicalização 

dos programas de televisão; prestação de informações 

relativas a programas de televisão e rádio; serviços de 

consultoria, informação, gestão e consultoria relativos 

a todos os serviços acima referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198191

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198192

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198193

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198194

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4-9 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 3D 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198195

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 9 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198196

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 9 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198197

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 Arrow Home Group Co., Ltd.

  Endereço : 1

1

 1 Tower, No. 1 Kangyu Three Road, Nanshan Town, 

Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

鈎

鈎

鈎 鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198198

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 Arrow Home Group Co., Ltd.

  Endereço : 1

1

 1 Tower, No. 1 Kangyu Three Road, Nanshan Town, 

Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198199

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 Arrow Home Group Co., Ltd.

  Endereço : 1

1

 1 Tower, No. 1 Kangyu Three Road, Nanshan Town, 

Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198200

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 Arrow Home Group Co., Ltd.

  Endereço : 1

1

 1 Tower, No. 1 Kangyu Three Road, Nanshan Town, 

Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20
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[511]  Produtos : 

鈎

鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198201

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 Arrow Home Group Co., Ltd.

  Endereço : 1

1

 1 Tower, No. 1 Kangyu Three Road, Nanshan Town, 

Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198202

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 Arrow Home Group Co., Ltd.

  Endereço : 1

1

 1 Tower, No. 1 Kangyu Three Road, Nanshan Town, 

Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198203

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary Ware 

Co., Ltd

  Endereço : 

 Sanming Road, He Cheng Avenue, Cangjiang Indus-

trial Zone, Sanzhou Town, Gaoming Area, Foshan 

City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

鈎

鈎

鈎 鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198204

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary Ware 

Co., Ltd

  Endereço : 

 Sanming Road, He Cheng Avenue, Cangjiang Indus-

trial Zone, Sanzhou Town, Gaoming Area, Foshan 

City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198205

[220]  Data de pedido : 2022/06/07
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[730]  Requerente : 

 Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary Ware 

Co., Ltd

  Endereço : 

 Sanming Road, He Cheng Avenue, Cangjiang Indus-

trial Zone, Sanzhou Town, Gaoming Area, Foshan 

City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198206

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary Ware 

Co., Ltd

  Endereço : 

 Sanming Road, He Cheng Avenue, Cangjiang Indus-

trial Zone, Sanzhou Town, Gaoming Area, Foshan 

City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

鈎

鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198207

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary Ware 

Co., Ltd

  Endereço : 

 Sanming Road, He Cheng Avenue, Cangjiang Indus-

trial Zone, Sanzhou Town, Gaoming Area, Foshan 

City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198208

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

11 V

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 65 Y

60 K 0 C 0 M 12 Y 52 K 2

C 0 M 54 Y 59 K 0

[210]  N.º : N/198209

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

11 V

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 65 Y

60 K 0 C 0 M 12 Y 52 K 2

C 0 M 54 Y 59 K 0

[210]  N.º : N/198228

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : Octopus Cards Limited

  Endereço : 46th Floor, Manhattan Place, 23 Wang 

Tai Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartões de circuitos integrados [smart 

cards]; módulos de controlo; dispositivos de memória; 

software; aparelhos para processamento de pagamen-

tos electrónicos on-line e off-line; carteiras electróni-

cas descarregáveis; software para processamento de 

pagamentos electrónicos, para e de terceiros; cartões 

de crédito codificados; cartões de débito codificados 

magneticamente; cartões de crédito codificados; car-

tões bancários codificados magneticamente; cartões de 

pagamento codificados; cartões de pagamento [codifi-

cados]; cartões electrónicos; cartões de circuitos inte-

grados [smart cards]; cartões para armazenamento 

electrónico, óptico ou magnético de dados para utili-

zação como cartões de fidelização de clientes; software 

de computador e software para aplicações utilizadas 

em relação a serviços financeiros, transacções finan-

ceiras, comércio electrónico e pagamentos electróni-

cos; aplicação de pagamento (software) para telefones 

inteligentes, telefones celulares, computadores, com-

putadores portáteis [laptops], computadores portáteis, 

computadores em forma de tablet, dispositivos electró-

nicos digitais de bolso; software de autenticação e au-

torização; software informático para identificação ou 

reconhecimento automático de pessoas, impressões di-

gitais ou palma da mão, características da íris, veias ou 

voz, características faciais ou corporais ou outras ca-

racterísticas biométricas; equipamento para leitura de 

cartões; leitores de cartões electrónicos; leitores de 

cartões magnéticos codificados; equipamento de leitu-

ra de saldo de cartões; aparelhos de verificação elec-

trónica para verificação da autenticação de cartões de 

crédito, cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

bancários, cartões de numerário e cartões de paga-

mento; aparelhos para o processamento de transacções 

com cartões e dados relativos aos mesmos e para o 

processamento de pagamentos; ficheiro multimédia 

descarregável contendo ficheiros de música, áudio e/ou 

vídeo autenticados por títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); ficheiro multimédia descarregável conten-

do texto autenticado por títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); ficheiros de imagem descarregáveis auten-

ticados por títulos de valor não fungíveis ( NFTs ); 

ficheiro multimédia descarregável contendo obras de 

arte autenticadas por títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); software de realidade virtual gravado; 

software de realidade virtual descarregável; software 

gravado para metaverso ( metaverse ); software des-

carregável para metaverso ( metaverse ); bens virtu-

ais descarregáveis; bens virtuais descarregáveis, nome-

adamente, programas de software de computador com 

fichas digitais ou virtuais e moeda para utilização em 

ambiente ou mundo on-line, virtual ou metaverso 

( metaverse ); bens virtuais descarregáveis para uti-

lização em ambiente ou mundo on-line, virtual ou me-

taverso ( metaverse ); bens virtuais descarregáveis 

autent icados por t ítu los de va lor não fung íveis 

( NFTs ); bens virtuais descarregáveis, nomeada-

mente software com títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); bens virtuais descarregáveis, nomeada-

mente, programas de computador com objectos 3D, 

texturas de jogo, modelos de construção, ferramentas, 

artigos alimentares, moeda, vestuário e acessórios de 

moda para utilização em ambiente ou mundo on-line, 

virtual ou metaverso ( metaverse ); imagens e traba-

lhos de arte digital descarregáveis; software para co-

leccionáveis digitais utilizando tecnologia de software 

baseado em cadeias de blocos e/ou contratos inteligen-

tes; suportes digitais descarregáveis, nomeadamente, 

coleccionáveis digitais criados com tecnologia de 

software baseado em cadeias de blocos; materiais digi-

tais, nomeadamente, títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); cartões de comércio digitais; cartões de 

pagamento digitais ou virtuais; software descarregável 

com moeda virtual, nomeadamente, programas de 

computador com fichas virtuais ou digitais e moeda 

para utilização em ambiente ou mundo online, virtual 

e/ou metaverso ( metaverse ); software de realidade 

virtual descarregável; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); cadeias de blocos de títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ) ou outros títulos de valor digitais (software 
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descarregável) baseados na tecnologia cadeias de blo-

cos; software informático descarregável para criação, 

construção, desenvolvimento, mineração, visualização, 

listagem, troca, gestão, exibição, monetização, compra, 

venda, recepção, comércio, transferência, armazena-

mento, envio, acesso, liquidação, confirmação e auten-

ticação de bens virtuais, conteúdos digitais, materiais 

digitais, coleccionáveis digitais, activos digitais, títulos 

de va lor d ig ita is, t ítu los de va lor não fung íveis 

( NFTs ), títulos de valor não fungíveis ( NFTs ), 

moedas criptográficas, moeda virtual, artes digitais e 

artes virtuais; software de computador descarregável 

para utilização como carteira de títulos de valor digi-

tais; carteiras de hardware criptográfico; títulos de va-

lor de segurança; software descarregável para permitir 

aos utilizadores a criação electrónica, armazenamento, 

envio, recepção, aceitação, troca, e transmissão de ac-

tivos digitais; programas de computador descarregá-

veis para armazenamento de dados em cadeia de blo-

cos; software de computador descarregável para facili-

tar as transacções com outros; software informático 

descarregável para facilitar transacções financeiras 

baseadas em cadeia de blocos; programas de computa-

dor descarregáveis para autenticação de dados; progra-

mas de computador descarregáveis para autenticação 

de dados via cadeia de blocos; software de computador 

descarregável para compra e venda de direitos sobre 

bens digitais ou virtuais; software informático descar-

regável para gestão de coleccionáveis digitais; meios 

digitais, nomeadamente, coleccionáveis digitais, títulos 

de va lor d ig ita is, t ítu los de va lor não fung íveis 

( NFTs ) e arte digital; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ) e outras aplicações de títulos de valor; títu-

los de valor não fungíveis ( NFTs ) usados na tecno-

logia de cadeia de blocos; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ) usados na tecnologia de cadeia de blocos 

para representar artigo coleccionável; títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ) usados na tecnologia de ca-

deia de blocos, nomeadamente ficheiros de imagem e 

multimédia descarregáveis contendo obras de arte; 

arte digital descarregável; títulos de valor não fungí-

veis ( NFTs ) com imagens e vídeos coleccionáveis; 

títulos de valor não fungíveis ( NFTs ) com arte digi-

tal; títulos de valor digitais com tecnologia de cadeia 

de blocos; títulos de valor digitais com tecnologia de 

cadeia de blocos para artigo coleccionável; títulos de 

valor digitais com tecnologia de cadeia de blocos para 

armazenamento de dados e limitação do acesso ao 

conteúdo; software de realidade aumentada descarre-

gável; suportes digitais descarregáveis, nomeadamente, 

software com títulos de valor digitais, títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ), moedas criptográficas e arte 

digital; sinalização digital; software informático des-

carregável para gestão de transacções utilizando tec-

nologia de cadeia de blocos; software informático des-

carregável para comércio, visualização e gestão de co-

leccionáveis digitais; gráficos digitais descarregáveis; 

personagens interactivos descarregáveis (software des-

carregável), avatares (software descarregável) e peles 

(software descarregável); bens virtuais descarregáveis 

para exibição ou utilização on-line, de ambiente ou 

mu ndo v i r t u a l e/ou met aver so ( met aver se ); 

software descarregável para pagamento em dinheiro 

electrónico ou virtual; software de aplicação informá-

tica descarregável para mercado de moedas criptográ-

ficas e activos não fungíveis baseados em cadeia de 

blocos; software informático para mercados de tran-

sacções e registos que utilizam tecnologias de contrato 

inteligentes e baseados em cadeias de blocos; materiais 

digitais, nomeadamente, imagens de arte digital, fi-

cheiros de música e videoclips autenticados por títulos 

de valor não fungíveis ( NFTs ); software de compu-

tador descarregável em forma de títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); software informático para mer-

cados e registos de transacções utilizando tecnologia 

baseada em cadeias de bloqueio e/ou contrato inteli-

gente; software de realidade virtual e aumentada; títu-

los de valor não fungíveis ( NFTs ) permitindo a au-

tenticidade, propriedade, disponibilidade e comercia-

lização de bens e criações digitais em plataformas de 

software de computador [software]; software descarre-

gáveis para o processamento de transacções relaciona-

das com criptocódigos coleccionáveis, títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ) e outra aplicação de títulos 

de valor; software descarregável para utilização em vi-

sualização, comércio, armazenamento, envio, recep-

ção, compra, venda, aceitação e transmissão de cripto- 

c ole c c ionávei s, t í t u lo s de va lor não f u ng íve i s 

( N F Ts ) e outra apl icação de t ítu los de va lor; 

software descarregável para utilização em comércio 

electrónico, armazenamento, envio, recepção, aceitar 

e transmissão de moeda digital, e gestão de pagamen-

tos e transacções cambiais em moeda digital; títulos de 

valor não fungíveis ( NFTs ) baseados na tecnologia 

de cadeias de blocos; software descarregável para gerir 

e validar a moeda criptográfica e títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); software descarregável para di-

nheiro virtual; software para fornecer títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ) e/ou serviços relacionados 

através da Internet, online e serviços informáticos in-
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teractivos; software informático interactivo relativos a 

títulos de valor não fungíveis ( NFTs ) e/ou serviços 

relacionados; software descarregável para gestão de 

serviços de coleccionáveis digitais, mercado para tran-

sacções e registo utilizando tecnologia de software ba-

seado em cadeias de blocos e contratos inteligentes 

para coleccionáveis digitais; software para fornecer 

autenticação das partes de uma transacção financeira.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/12  Hong Kong, 

China N.º 305932071

[210]  N.º : N/198229

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : Octopus Cards Limited

  Endereço : 46th Floor, Manhattan Place, 23 Wang 

Tai Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de programas de fide-

lização, incentivo e recompensa de clientes; gestão, 

supervisão e serviços promocionais relacionados com 

programas de fidelização de clientes, incentivos e re-

compensas; promoção da venda ou fornecimento de 

bens ou serviços a terceiros através de programas de 

fidelização, incentivo e recompensa de clientes; servi-

ços de consultadoria para direção de negócios comer-

ciais; serviços de desenvolvimento comercial; serviços 

de monitorização, compilação e gestão de informação 

empresarial relacionada com programas de fideliza-

ção, incentivo e recompensa de clientes; serviços de 

processamento de dados; serviços de venda a retalho 

relacionados com bens virtuais, conteúdos digitais, 

materiais digitais, coleccionáveis digitais, activos di-

gitais, cadeias de blocos de títulos de valor, títulos de 

valor, títulos de valor não fungíveis ( NFTs ), artes 

digitais e artes virtuais; serviços de venda a retalho 

relativos a bens virtuais, conteúdos digitais, materiais 

digitais, bens digitais, activos digitais, cadeias de blo-

cos de títulos de valor, títulos de valor, títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ), artes digitais e artes virtu-

ais, on-line, tudo em ambiente ou mundo virtual e/ou 

metaverso ( metaverse ); venda online de produtos 

através do sistema de moeda criptográfica, on-line, 

tudo em ambiente ou mundo virtual e/ou metaverso 

( metaverse ); fornecimento de serviços de colec-

cionismo digital, nomeadamente, operar no mercado 

online, no ambiente ou mundo virtual e/ou metaver-

so ( metaverse ) ou no mundo para transacções e 

serviços de registo utilizando tecnologia de software 

baseada em cadeias de blocos e contratos inteligentes 

para a recolha digital; fornecimento de mercado de 

bens digitais em ambiente ou mundo on-line, virtual e/ 

/ou metaverso ( metaverse ) para cripto compradores 

e vendedores de títulos de valor, títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); fornecimento de um sítio Web 

com mercado em ambiente ou mundo online, virtual 

e/ou metaverso ( metaverse ) para venda e troca de 

bens virtuais com outro utilizador; processamento 

de dados administrativos, colecta e sistematização de 

dados comerciais relacionados à transação de cripto-

moedas; coleta, pesquisa, compilação, sistematização, 

análise, processamento, gestão e verificação de dados 

comerciais relacionados com a transação de criptomo-

eda, inclusivé para fins de mineração de criptomoeda 

e/ou para verificar transações de criptomoeda por 

meio de uma tecnologia de contabilidade distribuída 

ou em cadeias de blocos ( blockchain ); serviços de 

venda a retalho em ambiente ou mundo online, virtual 

e/ou metaverso ( metaverse ) com mercadorias virtu-

ais para utilização pelos membros de uma comunidade 

online; fornecimento de um sítio Web com mercado 

em ambiente ou mundo online, virtual e/ou metaverso 

( metaverse ) para venda e troca de bens virtuais; co-

leccionáveis digitais, conteúdos digitais, materiais di-

gitais, títulos de valor não fungíveis ( NFTs ) e obras 

de arte virtuais; serviços de manutenção e registo de 

propriedade das ilustrações digitais representadas por 

títulos de valor não fungíveis ( NFTs ); prestando 

serviços de leilão em ambiente ou mundo online, vir-

tual e/ou metaverso ( metaverse ) com bens virtuais, 

conteúdos digitais, materiais digitais, coleccionáveis 

digitais, títulos de valor digitais, títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ), moedas criptográficas, arte digi-

tal e arte virtual; serviços de venda a retalho e serviços 

de mercado em ambiente ou mundo online, virtual e/ 

/ou metaverso ( metaverse ), com bens virtuais, con-

teúdos digitais, materiais digitais, coleccionáveis digi-

tais, activos digitais, títulos de valor digitais, títulos de 

valor não fungíveis ( NFTs ), moedas criptográficas, 

arte digital e arte virtual; arrendamento de espaço pu-

blicitário em ambiente ou mundo on-line, virtuais e/ou 

metaverso ( metaverse ); serviços de consultadoria, 

de informação e de assessoria relativos a todos os ser-

viços acima mencionados.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/12  Hong Kong, 

China N.º 305932071

[210]  N.º : N/198230

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : Octopus Cards Limited

  Endereço : 46th Floor, Manhattan Place, 23 Wang 

Tai Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartões de circuitos integrados [smart 

cards]; módulos de controlo; dispositivos de memória; 

software; aparelhos para processamento de pagamen-

tos electrónicos on-line e off-line; carteiras electróni-

cas descarregáveis; software para processamento de 

pagamentos electrónicos, para e de terceiros; cartões 

de crédito codificados; cartões de débito codificados 

magneticamente; cartões de crédito codificados; car-

tões bancários codificados magneticamente; cartões de 

pagamento codificados; cartões de pagamento [codifi-

cados]; cartões electrónicos; cartões de circuitos inte-

grados [smart cards]; cartões para armazenamento 

electrónico, óptico ou magnético de dados para utili-

zação como cartões de fidelização de clientes; software 

de computador e software para aplicações utilizadas 

em relação a serviços financeiros, transacções finan-

ceiras, comércio electrónico e pagamentos electróni-

cos; aplicação de pagamento (software) para telefones 

inteligentes, telefones celulares, computadores, com-

putadores portáteis [laptops], computadores portáteis, 

computadores em forma de tablet, dispositivos electró-

nicos digitais de bolso; software de autenticação e au-

torização; software informático para identificação ou 

reconhecimento automático de pessoas, impressões di-

gitais ou palma da mão, características da íris, veias ou 

voz, características faciais ou corporais ou outras ca-

racterísticas biométricas; equipamento para leitura de 

cartões; leitores de cartões electrónicos; leitores de 

cartões magnéticos codificados; equipamento de leitu-

ra de saldo de cartões; aparelhos de verificação elec-

trónica para verificação da autenticação de cartões de 

crédito, cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

bancários, cartões de numerário e cartões de paga-

mento; aparelhos para o processamento de transacções 

com cartões e dados relativos aos mesmos e para o 

processamento de pagamentos; ficheiro multimédia 

descarregável contendo ficheiros de música, áudio e/ou 

vídeo autenticados por títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); ficheiro multimédia descarregável conten-

do texto autenticado por títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); ficheiros de imagem descarregáveis auten-

ticados por títulos de valor não fungíveis ( NFTs ); 

ficheiro multimédia descarregável contendo obras de 

arte autenticadas por títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); software de realidade virtual gravado; 

software de realidade virtual descarregável; software 

gravado para metaverso ( metaverse ); software des-

carregável para metaverso ( metaverse ); bens virtu-

ais descarregáveis; bens virtuais descarregáveis, nome-

adamente, programas de software de computador com 

fichas digitais ou virtuais e moeda para utilização em 

ambiente ou mundo on-line, virtual ou metaverso 

( metaverse ); bens virtuais descarregáveis para uti-

lização em ambiente ou mundo on-line, virtual ou me-

taverso ( metaverse ); bens virtuais descarregáveis 

autent icados por t ítu los de va lor não fung íveis 

( NFTs ); bens virtuais descarregáveis, nomeada-

mente software com títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); bens virtuais descarregáveis, nomeada-

mente, programas de computador com objectos 3D, 

texturas de jogo, modelos de construção, ferramentas, 

artigos alimentares, moeda, vestuário e acessórios de 

moda para utilização em ambiente ou mundo on-line, 

virtual ou metaverso ( metaverse ); imagens e traba-

lhos de arte digital descarregáveis; software para co-

leccionáveis digitais utilizando tecnologia de software 

baseado em cadeias de blocos e/ou contratos inteligen-

tes; suportes digitais descarregáveis, nomeadamente, 

coleccionáveis digitais criados com tecnologia de 

software baseado em cadeias de blocos; materiais digi-

tais, nomeadamente, títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); cartões de comércio digitais; cartões de 

pagamento digitais ou virtuais; software descarregável 

com moeda virtual, nomeadamente, programas de 

computador com fichas virtuais ou digitais e moeda 

para utilização em ambiente ou mundo online, virtual 

e/ou metaverso ( metaverse ); software de realidade 

virtual descarregável; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); cadeias de blocos de títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ) ou outros títulos de valor digitais (software 

descarregável) baseados na tecnologia cadeias de blo-

cos; software informático descarregável para criação, 

construção, desenvolvimento, mineração, visualização, 
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listagem, troca, gestão, exibição, monetização, compra, 

venda, recepção, comércio, transferência, armazena-

mento, envio, acesso, liquidação, confirmação e auten-

ticação de bens virtuais, conteúdos digitais, materiais 

digitais, coleccionáveis digitais, activos digitais, títulos 

de va lor d ig ita is, t ítu los de va lor não fung íveis 

( NFTs ), títulos de valor não fungíveis ( NFTs ), 

moedas criptográficas, moeda virtual, artes digitais e 

artes virtuais; software de computador descarregável 

para utilização como carteira de títulos de valor digi-

tais; carteiras de hardware criptográfico; títulos de va-

lor de segurança; software descarregável para permitir 

aos utilizadores a criação electrónica, armazenamento, 

envio, recepção, aceitação, troca, e transmissão de ac-

tivos digitais; programas de computador descarregá-

veis para armazenamento de dados em cadeia de blo-

cos; software de computador descarregável para facili-

tar as transacções com outros; software informático 

descarregável para facilitar transacções financeiras 

baseadas em cadeia de blocos; programas de computa-

dor descarregáveis para autenticação de dados; progra-

mas de computador descarregáveis para autenticação 

de dados via cadeia de blocos; software de computador 

descarregável para compra e venda de direitos sobre 

bens digitais ou virtuais; software informático descar-

regável para gestão de coleccionáveis digitais; meios 

digitais, nomeadamente, coleccionáveis digitais, títulos 

de va lor d ig ita is, t ítu los de va lor não fung íveis 

( NFTs ) e arte digital; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ) e outras aplicações de títulos de valor; títu-

los de valor não fungíveis ( NFTs ) usados na tecno-

logia de cadeia de blocos; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ) usados na tecnologia de cadeia de blocos 

para representar artigo coleccionável; títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ) usados na tecnologia de ca-

deia de blocos, nomeadamente ficheiros de imagem e 

multimédia descarregáveis contendo obras de arte; 

arte digital descarregável; títulos de valor não fungí-

veis ( NFTs ) com imagens e vídeos coleccionáveis; 

títulos de valor não fungíveis ( NFTs ) com arte digi-

tal; títulos de valor digitais com tecnologia de cadeia 

de blocos; títulos de valor digitais com tecnologia de 

cadeia de blocos para artigo coleccionável; títulos de 

valor digitais com tecnologia de cadeia de blocos para 

armazenamento de dados e limitação do acesso ao 

conteúdo; software de realidade aumentada descarre-

gável; suportes digitais descarregáveis, nomeadamente, 

software com títulos de valor digitais, títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ), moedas criptográficas e arte 

digital; sinalização digital; software informático des-

carregável para gestão de transacções utilizando tec-

nologia de cadeia de blocos; software informático des-

carregável para comércio, visualização e gestão de co-

leccionáveis digitais; gráficos digitais descarregáveis; 

personagens interactivos descarregáveis (software des-

carregável), avatares (software descarregável) e peles 

(software descarregável); bens virtuais descarregáveis 

para exibição ou utilização on-line, de ambiente ou 

mu ndo v i r t u a l e/ou met aver so ( met aver se ); 

software descarregável para pagamento em dinheiro 

electrónico ou virtual; software de aplicação informá-

tica descarregável para mercado de moedas criptográ-

ficas e activos não fungíveis baseados em cadeia de 

blocos; software informático para mercados de tran-

sacções e registos que utilizam tecnologias de contrato 

inteligentes e baseados em cadeias de blocos; materiais 

digitais, nomeadamente, imagens de arte digital, fi-

cheiros de música e videoclips autenticados por títulos 

de valor não fungíveis ( NFTs ); software de compu-

tador descarregável em forma de títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); software informático para mer-

cados e registos de transacções utilizando tecnologia 

baseada em cadeias de bloqueio e/ou contrato inteli-

gente; software de realidade virtual e aumentada; títu-

los de valor não fungíveis ( NFTs ) permitindo a au-

tenticidade, propriedade, disponibilidade e comercia-

lização de bens e criações digitais em plataformas de 

software de computador [software]; software descarre-

gáveis para o processamento de transacções relaciona-

das com criptocódigos coleccionáveis, títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ) e outra aplicação de títulos 

de valor; software descarregável para utilização em vi-

sualização, comércio, armazenamento, envio, recep-

ção, compra, venda, aceitação e transmissão de cripto- 

c ole c c ionávei s, t í t u lo s de va lor não f u ng íve i s 

( N F Ts ) e outra apl icação de t ítu los de va lor; 

software descarregável para utilização em comércio 

electrónico, armazenamento, envio, recepção, aceitar 

e transmissão de moeda digital, e gestão de pagamen-

tos e transacções cambiais em moeda digital; títulos de 

valor não fungíveis ( NFTs ) baseados na tecnologia 

de cadeias de blocos; software descarregável para gerir 

e validar a moeda criptográfica e títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); software descarregável para di-

nheiro virtual; software para fornecer títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ) e/ou serviços relacionados 

através da Internet, online e serviços informáticos in-

teractivos; software informático interactivo relativos a 

títulos de valor não fungíveis ( NFTs ) e/ou serviços 

relacionados; software descarregável para gestão de 
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serviços de coleccionáveis digitais, mercado para tran-

sacções e registo utilizando tecnologia de software ba-

seado em cadeias de blocos e contratos inteligentes 

para coleccionáveis digitais; software para fornecer 

autenticação das partes de uma transacção financeira.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/12  Hong Kong, 

China N.º 305932080

[210]  N.º : N/198231

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : Octopus Cards Limited

  Endereço : 46th Floor, Manhattan Place, 23 Wang 

Tai Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de programas de fide-

lização, incentivo e recompensa de clientes; gestão, 

supervisão e serviços promocionais relacionados com 

programas de fidelização de clientes, incentivos e re-

compensas; promoção da venda ou fornecimento de 

bens ou serviços a terceiros através de programas de 

fidelização, incentivo e recompensa de clientes; servi-

ços de consultadoria para direção de negócios comer-

ciais; serviços de desenvolvimento comercial; serviços 

de monitorização, compilação e gestão de informação 

empresarial relacionada com programas de fideliza-

ção, incentivo e recompensa de clientes; serviços de 

processamento de dados; serviços de venda a retalho 

relacionados com bens virtuais, conteúdos digitais, 

materiais digitais, coleccionáveis digitais, activos di-

gitais, cadeias de blocos de títulos de valor, títulos de 

valor, títulos de valor não fungíveis ( NFTs ), artes 

digitais e artes virtuais; serviços de venda a retalho 

relativos a bens virtuais, conteúdos digitais, materiais 

digitais, bens digitais, activos digitais, cadeias de blo-

cos de títulos de valor, títulos de valor, títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ), artes digitais e artes virtu-

ais, on-line, tudo em ambiente ou mundo virtual e/ou 

metaverso ( metaverse ); venda online de produtos 

através do sistema de moeda criptográfica, on-line, 

tudo em ambiente ou mundo virtual e/ou metaverso 

( metaverse ); fornecimento de serviços de colec-

cionismo digital, nomeadamente, operar no mercado 

online, no ambiente ou mundo virtual e/ou metaver-

so ( metaverse ) ou no mundo para transacções e 

serviços de registo utilizando tecnologia de software 

baseada em cadeias de blocos e contratos inteligentes 

para a recolha digital; fornecimento de mercado de 

bens digitais em ambiente ou mundo on-line, virtual e/ 

/ou metaverso ( metaverse ) para cripto compradores 

e vendedores de títulos de valor, títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); fornecimento de um sítio Web 

com mercado em ambiente ou mundo online, virtual 

e/ou metaverso ( metaverse ) para venda e troca de 

bens virtuais com outro utilizador; processamento 

de dados administrativos, colecta e sistematização de 

dados comerciais relacionados à transação de cripto-

moedas; coleta, pesquisa, compilação, sistematização, 

análise, processamento, gestão e verificação de dados 

comerciais relacionados com a transação de criptomo-

eda, inclusivé para fins de mineração de criptomoeda 

e/ou para verificar transações de criptomoeda por 

meio de uma tecnologia de contabilidade distribuída 

ou em cadeias de blocos ( blockchain ); serviços de 

venda a retalho em ambiente ou mundo online, virtual 

e/ou metaverso ( metaverse ) com mercadorias virtu-

ais para utilização pelos membros de uma comunidade 

online; fornecimento de um sítio Web com mercado 

em ambiente ou mundo online, virtual e/ou metaverso 

( metaverse ) para venda e troca de bens virtuais; co-

leccionáveis digitais, conteúdos digitais, materiais di-

gitais, títulos de valor não fungíveis ( NFTs ) e obras 

de arte virtuais; serviços de manutenção e registo de 

propriedade das ilustrações digitais representadas por 

títulos de valor não fungíveis ( NFTs ); prestando 

serviços de leilão em ambiente ou mundo online, vir-

tual e/ou metaverso ( metaverse ) com bens virtuais, 

conteúdos digitais, materiais digitais, coleccionáveis 

digitais, títulos de valor digitais, títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ), moedas criptográficas, arte digi-

tal e arte virtual; serviços de venda a retalho e serviços 

de mercado em ambiente ou mundo online, virtual e/ 

/ou metaverso ( metaverse ), com bens virtuais, con-

teúdos digitais, materiais digitais, coleccionáveis digi-

tais, activos digitais, títulos de valor digitais, títulos de 

valor não fungíveis ( NFTs ), moedas criptográficas, 

arte digital e arte virtual; arrendamento de espaço pu-

blicitário em ambiente ou mundo on-line, virtuais e/ou 

metaverso ( metaverse ); serviços de consultadoria, 

de informação e de assessoria relativos a todos os ser-

viços acima mencionados.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/12  Hong Kong, 

China N.º 305932080

[210]  N.º : N/198232

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : Octopus Cards Limited

  Endereço : 46th Floor, Manhattan Place, 23 Wang 

Tai Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartões de circuitos integrados [smart 

cards]; módulos de controlo; dispositivos de memória; 

software; aparelhos para processamento de pagamen-

tos electrónicos on-line e off-line; carteiras electróni-

cas descarregáveis; software para processamento de 

pagamentos electrónicos, para e de terceiros; cartões 

de crédito codificados; cartões de débito codificados 

magneticamente; cartões de crédito codificados; car-

tões bancários codificados magneticamente; cartões de 

pagamento codificados; cartões de pagamento [codifi-

cados]; cartões electrónicos; cartões de circuitos inte-

grados [smart cards]; cartões para armazenamento 

electrónico, óptico ou magnético de dados para utili-

zação como cartões de fidelização de clientes; software 

de computador e software para aplicações utilizadas 

em relação a serviços financeiros, transacções finan-

ceiras, comércio electrónico e pagamentos electróni-

cos; aplicação de pagamento (software) para telefones 

inteligentes, telefones celulares, computadores, com-

putadores portáteis [laptops], computadores portáteis, 

computadores em forma de tablet, dispositivos electró-

nicos digitais de bolso; software de autenticação e au-

torização; software informático para identificação ou 

reconhecimento automático de pessoas, impressões di-

gitais ou palma da mão, características da íris, veias ou 

voz, características faciais ou corporais ou outras ca-

racterísticas biométricas; equipamento para leitura de 

cartões; leitores de cartões electrónicos; leitores de 

cartões magnéticos codificados; equipamento de leitu-

ra de saldo de cartões; aparelhos de verificação elec-

trónica para verificação da autenticação de cartões de 

crédito, cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

bancários, cartões de numerário e cartões de paga-

mento; aparelhos para o processamento de transacções 

com cartões e dados relativos aos mesmos e para o 

processamento de pagamentos; ficheiro multimédia 

descarregável contendo ficheiros de música, áudio e/ou 

vídeo autenticados por títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); ficheiro multimédia descarregável conten-

do texto autenticado por títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); ficheiros de imagem descarregáveis auten-

ticados por títulos de valor não fungíveis ( NFTs ); 

ficheiro multimédia descarregável contendo obras de 

arte autenticadas por títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); software de realidade virtual gravado; 

software de realidade virtual descarregável; software 

gravado para metaverso ( metaverse ); software des-

carregável para metaverso ( metaverse ); bens virtu-

ais descarregáveis; bens virtuais descarregáveis, nome-

adamente, programas de software de computador com 

fichas digitais ou virtuais e moeda para utilização em 

ambiente ou mundo on-line, virtual ou metaverso 

( metaverse ); bens virtuais descarregáveis para uti-

lização em ambiente ou mundo on-line, virtual ou me-

taverso ( metaverse ); bens virtuais descarregáveis 

autent icados por t ítu los de va lor não fung íveis 

( NFTs ); bens virtuais descarregáveis, nomeada-

mente software com títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); bens virtuais descarregáveis, nomeada-

mente, programas de computador com objectos 3D, 

texturas de jogo, modelos de construção, ferramentas, 

artigos alimentares, moeda, vestuário e acessórios de 

moda para utilização em ambiente ou mundo on-line, 

virtual ou metaverso ( metaverse ); imagens e traba-

lhos de arte digital descarregáveis; software para co-

leccionáveis digitais utilizando tecnologia de software 

baseado em cadeias de blocos e/ou contratos inteligen-

tes; suportes digitais descarregáveis, nomeadamente, 

coleccionáveis digitais criados com tecnologia de 

software baseado em cadeias de blocos; materiais digi-

tais, nomeadamente, títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); cartões de comércio digitais; cartões de 

pagamento digitais ou virtuais; software descarregável 

com moeda virtual, nomeadamente, programas de 

computador com fichas virtuais ou digitais e moeda 

para utilização em ambiente ou mundo online, virtual 

e/ou metaverso ( metaverse ); software de realidade 

virtual descarregável; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); cadeias de blocos de títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ) ou outros títulos de valor digitais (software 

descarregável) baseados na tecnologia cadeias de blo-

cos; software informático descarregável para criação, 
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construção, desenvolvimento, mineração, visualização, 

listagem, troca, gestão, exibição, monetização, compra, 

venda, recepção, comércio, transferência, armazena-

mento, envio, acesso, liquidação, confirmação e auten-

ticação de bens virtuais, conteúdos digitais, materiais 

digitais, coleccionáveis digitais, activos digitais, títulos 

de va lor d ig ita is, t ítu los de va lor não fung íveis 

( NFTs ), títulos de valor não fungíveis ( NFTs ), 

moedas criptográficas, moeda virtual, artes digitais e 

artes virtuais; software de computador descarregável 

para utilização como carteira de títulos de valor digi-

tais; carteiras de hardware criptográfico; títulos de va-

lor de segurança; software descarregável para permitir 

aos utilizadores a criação electrónica, armazenamento, 

envio, recepção, aceitação, troca, e transmissão de ac-

tivos digitais; programas de computador descarregá-

veis para armazenamento de dados em cadeia de blo-

cos; software de computador descarregável para facili-

tar as transacções com outros; software informático 

descarregável para facilitar transacções financeiras 

baseadas em cadeia de blocos; programas de computa-

dor descarregáveis para autenticação de dados; progra-

mas de computador descarregáveis para autenticação 

de dados via cadeia de blocos; software de computador 

descarregável para compra e venda de direitos sobre 

bens digitais ou virtuais; software informático descar-

regável para gestão de coleccionáveis digitais; meios 

digitais, nomeadamente, coleccionáveis digitais, títulos 

de va lor d ig ita is, t ítu los de va lor não fung íveis 

( NFTs ) e arte digital; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ) e outras aplicações de títulos de valor; títu-

los de valor não fungíveis ( NFTs ) usados na tecno-

logia de cadeia de blocos; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ) usados na tecnologia de cadeia de blocos 

para representar artigo coleccionável; títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ) usados na tecnologia de ca-

deia de blocos, nomeadamente ficheiros de imagem e 

multimédia descarregáveis contendo obras de arte; 

arte digital descarregável; títulos de valor não fungí-

veis ( NFTs ) com imagens e vídeos coleccionáveis; 

títulos de valor não fungíveis ( NFTs ) com arte digi-

tal; títulos de valor digitais com tecnologia de cadeia 

de blocos; títulos de valor digitais com tecnologia de 

cadeia de blocos para artigo coleccionável; títulos de 

valor digitais com tecnologia de cadeia de blocos para 

armazenamento de dados e limitação do acesso ao 

conteúdo; software de realidade aumentada descarre-

gável; suportes digitais descarregáveis, nomeadamente, 

software com títulos de valor digitais, títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ), moedas criptográficas e arte 

digital; sinalização digital; software informático des-

carregável para gestão de transacções utilizando tec-

nologia de cadeia de blocos; software informático des-

carregável para comércio, visualização e gestão de co-

leccionáveis digitais; gráficos digitais descarregáveis; 

personagens interactivos descarregáveis (software des-

carregável), avatares (software descarregável) e peles 

(software descarregável); bens virtuais descarregáveis 

para exibição ou utilização on-line, de ambiente ou 

mu ndo v i r t u a l e/ou met aver so ( met aver se ); 

software descarregável para pagamento em dinheiro 

electrónico ou virtual; software de aplicação informá-

tica descarregável para mercado de moedas criptográ-

ficas e activos não fungíveis baseados em cadeia de 

blocos; software informático para mercados de tran-

sacções e registos que utilizam tecnologias de contrato 

inteligentes e baseados em cadeias de blocos; materiais 

digitais, nomeadamente, imagens de arte digital, fi-

cheiros de música e videoclips autenticados por títulos 

de valor não fungíveis ( NFTs ); software de compu-

tador descarregável em forma de títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); software informático para mer-

cados e registos de transacções utilizando tecnologia 

baseada em cadeias de bloqueio e/ou contrato inteli-

gente; software de realidade virtual e aumentada; títu-

los de valor não fungíveis ( NFTs ) permitindo a au-

tenticidade, propriedade, disponibilidade e comercia-

lização de bens e criações digitais em plataformas de 

software de computador [software]; software descarre-

gáveis para o processamento de transacções relaciona-

das com criptocódigos coleccionáveis, títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ) e outra aplicação de títulos 

de valor; software descarregável para utilização em vi-

sualização, comércio, armazenamento, envio, recep-

ção, compra, venda, aceitação e transmissão de cripto- 

c ole c c ionávei s, t í t u lo s de va lor não f u ng íve i s 

( N F Ts ) e outra apl icação de t ítu los de va lor; 

software descarregável para utilização em comércio 

electrónico, armazenamento, envio, recepção, aceitar 

e transmissão de moeda digital, e gestão de pagamen-

tos e transacções cambiais em moeda digital; títulos de 

valor não fungíveis ( NFTs ) baseados na tecnologia 

de cadeias de blocos; software descarregável para gerir 

e validar a moeda criptográfica e títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); software descarregável para di-

nheiro virtual; software para fornecer títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ) e/ou serviços relacionados 

através da Internet, online e serviços informáticos in-

teractivos; software informático interactivo relativos a 

títulos de valor não fungíveis ( NFTs ) e/ou serviços 
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relacionados; software descarregável para gestão de 

serviços de coleccionáveis digitais, mercado para tran-

sacções e registo utilizando tecnologia de software ba-

seado em cadeias de blocos e contratos inteligentes 

para coleccionáveis digitais; software para fornecer 

autenticação das partes de uma transacção financeira.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/12  Hong Kong, 

China N.º 305932099

[210]  N.º : N/198233

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : Octopus Cards Limited

  Endereço : 46th Floor, Manhattan Place, 23 Wang 

Tai Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de programas de fide-

lização, incentivo e recompensa de clientes; gestão, 

supervisão e serviços promocionais relacionados com 

programas de fidelização de clientes, incentivos e re-

compensas; promoção da venda ou fornecimento de 

bens ou serviços a terceiros através de programas de 

fidelização, incentivo e recompensa de clientes; servi-

ços de consultadoria para direção de negócios comer-

ciais; serviços de desenvolvimento comercial; serviços 

de monitorização, compilação e gestão de informação 

empresarial relacionada com programas de fideliza-

ção, incentivo e recompensa de clientes; serviços de 

processamento de dados; serviços de venda a retalho 

relacionados com bens virtuais, conteúdos digitais, 

materiais digitais, coleccionáveis digitais, activos di-

gitais, cadeias de blocos de títulos de valor, títulos de 

valor, títulos de valor não fungíveis ( NFTs ), artes 

digitais e artes virtuais; serviços de venda a retalho 

relativos a bens virtuais, conteúdos digitais, materiais 

digitais, bens digitais, activos digitais, cadeias de blo-

cos de títulos de valor, títulos de valor, títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ), artes digitais e artes virtu-

ais, on-line, tudo em ambiente ou mundo virtual e/ou 

metaverso ( metaverse ); venda online de produtos 

através do sistema de moeda criptográfica, on-line, 

tudo em ambiente ou mundo virtual e/ou metaverso 

( metaverse ); fornecimento de serviços de colec-

cionismo digital, nomeadamente, operar no mercado 

online, no ambiente ou mundo virtual e/ou metaver-

so ( metaverse ) ou no mundo para transacções e 

serviços de registo utilizando tecnologia de software 

baseada em cadeias de blocos e contratos inteligentes 

para a recolha digital; fornecimento de mercado de 

bens digitais em ambiente ou mundo on-line, virtual e/ 

/ou metaverso ( metaverse ) para cripto compradores 

e vendedores de títulos de valor, títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); fornecimento de um sítio Web 

com mercado em ambiente ou mundo online, virtual 

e/ou metaverso ( metaverse ) para venda e troca de 

bens virtuais com outro utilizador; processamento 

de dados administrativos, colecta e sistematização de 

dados comerciais relacionados à transação de cripto-

moedas; coleta, pesquisa, compilação, sistematização, 

análise, processamento, gestão e verificação de dados 

comerciais relacionados com a transação de criptomo-

eda, inclusivé para fins de mineração de criptomoeda 

e/ou para verificar transações de criptomoeda por 

meio de uma tecnologia de contabilidade distribuída 

ou em cadeias de blocos ( blockchain ); serviços de 

venda a retalho em ambiente ou mundo online, virtual 

e/ou metaverso ( metaverse ) com mercadorias virtu-

ais para utilização pelos membros de uma comunidade 

online; fornecimento de um sítio Web com mercado 

em ambiente ou mundo online, virtual e/ou metaverso 

( metaverse ) para venda e troca de bens virtuais; co-

leccionáveis digitais, conteúdos digitais, materiais di-

gitais, títulos de valor não fungíveis ( NFTs ) e obras 

de arte virtuais; serviços de manutenção e registo de 

propriedade das ilustrações digitais representadas por 

títulos de valor não fungíveis ( NFTs ); prestando 

serviços de leilão em ambiente ou mundo online, vir-

tual e/ou metaverso ( metaverse ) com bens virtuais, 

conteúdos digitais, materiais digitais, coleccionáveis 

digitais, títulos de valor digitais, títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ), moedas criptográficas, arte digi-

tal e arte virtual; serviços de venda a retalho e serviços 

de mercado em ambiente ou mundo online, virtual e/ 

/ou metaverso ( metaverse ), com bens virtuais, con-

teúdos digitais, materiais digitais, coleccionáveis digi-

tais, activos digitais, títulos de valor digitais, títulos de 

valor não fungíveis ( NFTs ), moedas criptográficas, 

arte digital e arte virtual; arrendamento de espaço pu-

blicitário em ambiente ou mundo on-line, virtuais e/ou 

metaverso ( metaverse ); serviços de consultadoria, 

de informação e de assessoria relativos a todos os ser-

viços acima mencionados.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/12  Hong Kong, 

China N.º 305932099

[210]  N.º : N/198234

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : Octopus Cards Limited

  Endereço : 46th Floor, Manhattan Place, 23 Wang 

Tai Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartões de circuitos integrados [smart 

cards]; módulos de controlo; dispositivos de memória; 

software; aparelhos para processamento de pagamen-

tos electrónicos on-line e off-line; carteiras electróni-

cas descarregáveis; software para processamento de 

pagamentos electrónicos, para e de terceiros; cartões 

de crédito codificados; cartões de débito codificados 

magneticamente; cartões de crédito codificados; car-

tões bancários codificados magneticamente; cartões de 

pagamento codificados; cartões de pagamento [codifi-

cados]; cartões electrónicos; cartões de circuitos inte-

grados [smart cards]; cartões para armazenamento 

electrónico, óptico ou magnético de dados para utili-

zação como cartões de fidelização de clientes; software 

de computador e software para aplicações utilizadas 

em relação a serviços financeiros, transacções finan-

ceiras, comércio electrónico e pagamentos electróni-

cos; aplicação de pagamento (software) para telefones 

inteligentes, telefones celulares, computadores, com-

putadores portáteis [laptops], computadores portáteis, 

computadores em forma de tablet, dispositivos electró-

nicos digitais de bolso; software de autenticação e au-

torização; software informático para identificação ou 

reconhecimento automático de pessoas, impressões di-

gitais ou palma da mão, características da íris, veias ou 

voz, características faciais ou corporais ou outras ca-

racterísticas biométricas; equipamento para leitura de 

cartões; leitores de cartões electrónicos; leitores de 

cartões magnéticos codificados; equipamento de leitu-

ra de saldo de cartões; aparelhos de verificação elec-

trónica para verificação da autenticação de cartões de 

crédito, cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

bancários, cartões de numerário e cartões de paga-

mento; aparelhos para o processamento de transacções 

com cartões e dados relativos aos mesmos e para o 

processamento de pagamentos; ficheiro multimédia 

descarregável contendo ficheiros de música, áudio e/ou 

vídeo autenticados por títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); ficheiro multimédia descarregável conten-

do texto autenticado por títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); ficheiros de imagem descarregáveis auten-

ticados por títulos de valor não fungíveis ( NFTs ); 

ficheiro multimédia descarregável contendo obras de 

arte autenticadas por títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); software de realidade virtual gravado; 

software de realidade virtual descarregável; software 

gravado para metaverso ( metaverse ); software des-

carregável para metaverso ( metaverse ); bens virtu-

ais descarregáveis; bens virtuais descarregáveis, nome-

adamente, programas de software de computador com 

fichas digitais ou virtuais e moeda para utilização em 

ambiente ou mundo on-line, virtual ou metaverso 

( metaverse ); bens virtuais descarregáveis para uti-

lização em ambiente ou mundo on-line, virtual ou me-

taverso ( metaverse ); bens virtuais descarregáveis 

autent icados por t ítu los de va lor não fung íveis 

( NFTs ); bens virtuais descarregáveis, nomeada-

mente software com títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); bens virtuais descarregáveis, nomeada-

mente, programas de computador com objectos 3D, 

texturas de jogo, modelos de construção, ferramentas, 

artigos alimentares, moeda, vestuário e acessórios de 

moda para utilização em ambiente ou mundo on-line, 

virtual ou metaverso ( metaverse ); imagens e traba-

lhos de arte digital descarregáveis; software para co-

leccionáveis digitais utilizando tecnologia de software 

baseado em cadeias de blocos e/ou contratos inteligen-

tes; suportes digitais descarregáveis, nomeadamente, 

coleccionáveis digitais criados com tecnologia de 

software baseado em cadeias de blocos; materiais digi-

tais, nomeadamente, títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); cartões de comércio digitais; cartões de 

pagamento digitais ou virtuais; software descarregável 

com moeda virtual, nomeadamente, programas de 

computador com fichas virtuais ou digitais e moeda 

para utilização em ambiente ou mundo online, virtual 

e/ou metaverso ( metaverse ); software de realidade 

virtual descarregável; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); cadeias de blocos de títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ) ou outros títulos de valor digitais (software 

descarregável) baseados na tecnologia cadeias de blo-
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cos; software informático descarregável para criação, 

construção, desenvolvimento, mineração, visualização, 

listagem, troca, gestão, exibição, monetização, compra, 

venda, recepção, comércio, transferência, armazena-

mento, envio, acesso, liquidação, confirmação e auten-

ticação de bens virtuais, conteúdos digitais, materiais 

digitais, coleccionáveis digitais, activos digitais, títulos 

de va lor d ig ita is, t ítu los de va lor não fung íveis 

( NFTs ), títulos de valor não fungíveis ( NFTs ), 

moedas criptográficas, moeda virtual, artes digitais e 

artes virtuais; software de computador descarregável 

para utilização como carteira de títulos de valor digi-

tais; carteiras de hardware criptográfico; títulos de va-

lor de segurança; software descarregável para permitir 

aos utilizadores a criação electrónica, armazenamento, 

envio, recepção, aceitação, troca, e transmissão de ac-

tivos digitais; programas de computador descarregá-

veis para armazenamento de dados em cadeia de blo-

cos; software de computador descarregável para facili-

tar as transacções com outros; software informático 

descarregável para facilitar transacções financeiras 

baseadas em cadeia de blocos; programas de computa-

dor descarregáveis para autenticação de dados; progra-

mas de computador descarregáveis para autenticação 

de dados via cadeia de blocos; software de computador 

descarregável para compra e venda de direitos sobre 

bens digitais ou virtuais; software informático descar-

regável para gestão de coleccionáveis digitais; meios 

digitais, nomeadamente, coleccionáveis digitais, títulos 

de va lor d ig ita is, t ítu los de va lor não fung íveis 

( NFTs ) e arte digital; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ) e outras aplicações de títulos de valor; títu-

los de valor não fungíveis ( NFTs ) usados na tecno-

logia de cadeia de blocos; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ) usados na tecnologia de cadeia de blocos 

para representar artigo coleccionável; títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ) usados na tecnologia de ca-

deia de blocos, nomeadamente ficheiros de imagem e 

multimédia descarregáveis contendo obras de arte; 

arte digital descarregável; títulos de valor não fungí-

veis ( NFTs ) com imagens e vídeos coleccionáveis; 

títulos de valor não fungíveis ( NFTs ) com arte digi-

tal; títulos de valor digitais com tecnologia de cadeia 

de blocos; títulos de valor digitais com tecnologia de 

cadeia de blocos para artigo coleccionável; títulos de 

valor digitais com tecnologia de cadeia de blocos para 

armazenamento de dados e limitação do acesso ao 

conteúdo; software de realidade aumentada descarre-

gável; suportes digitais descarregáveis, nomeadamente, 

software com títulos de valor digitais, títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ), moedas criptográficas e arte 

digital; sinalização digital; software informático des-

carregável para gestão de transacções utilizando tec-

nologia de cadeia de blocos; software informático des-

carregável para comércio, visualização e gestão de co-

leccionáveis digitais; gráficos digitais descarregáveis; 

personagens interactivos descarregáveis (software des-

carregável), avatares (software descarregável) e peles 

(software descarregável); bens virtuais descarregáveis 

para exibição ou utilização on-line, de ambiente ou 

mu ndo v i r t u a l e/ou met aver so ( met aver se ); 

software descarregável para pagamento em dinheiro 

electrónico ou virtual; software de aplicação informá-

tica descarregável para mercado de moedas criptográ-

ficas e activos não fungíveis baseados em cadeia de 

blocos; software informático para mercados de tran-

sacções e registos que utilizam tecnologias de contrato 

inteligentes e baseados em cadeias de blocos; materiais 

digitais, nomeadamente, imagens de arte digital, fi-

cheiros de música e videoclips autenticados por títulos 

de valor não fungíveis ( NFTs ); software de compu-

tador descarregável em forma de títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); software informático para mer-

cados e registos de transacções utilizando tecnologia 

baseada em cadeias de bloqueio e/ou contrato inteli-

gente; software de realidade virtual e aumentada; títu-

los de valor não fungíveis ( NFTs ) permitindo a au-

tenticidade, propriedade, disponibilidade e comercia-

lização de bens e criações digitais em plataformas de 

software de computador [software]; software descarre-

gáveis para o processamento de transacções relaciona-

das com criptocódigos coleccionáveis, títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ) e outra aplicação de títulos 

de valor; software descarregável para utilização em vi-

sualização, comércio, armazenamento, envio, recep-

ção, compra, venda, aceitação e transmissão de cripto- 

c ole c c ionávei s, t í t u lo s de va lor não f u ng íve i s 

( N F Ts ) e outra apl icação de t ítu los de va lor; 

software descarregável para utilização em comércio 

electrónico, armazenamento, envio, recepção, aceitar 

e transmissão de moeda digital, e gestão de pagamen-

tos e transacções cambiais em moeda digital; títulos de 

valor não fungíveis ( NFTs ) baseados na tecnologia 

de cadeias de blocos; software descarregável para gerir 

e validar a moeda criptográfica e títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); software descarregável para di-

nheiro virtual; software para fornecer títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ) e/ou serviços relacionados 

através da Internet, online e serviços informáticos in-

teractivos; software informático interactivo relativos a 
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títulos de valor não fungíveis ( NFTs ) e/ou serviços 

relacionados; software descarregável para gestão de 

serviços de coleccionáveis digitais, mercado para tran-

sacções e registo utilizando tecnologia de software ba-

seado em cadeias de blocos e contratos inteligentes 

para coleccionáveis digitais; software para fornecer 

autenticação das partes de uma transacção financeira.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/12  Hong Kong, 

China N.º 305932125

[210]  N.º : N/198235

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : Octopus Cards Limited

  Endereço : 46th Floor, Manhattan Place, 23 Wang 

Tai Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de programas de fide-

lização, incentivo e recompensa de clientes; gestão, 

supervisão e serviços promocionais relacionados com 

programas de fidelização de clientes, incentivos e re-

compensas; promoção da venda ou fornecimento de 

bens ou serviços a terceiros através de programas de 

fidelização, incentivo e recompensa de clientes; servi-

ços de consultadoria para direção de negócios comer-

ciais; serviços de desenvolvimento comercial; serviços 

de monitorização, compilação e gestão de informação 

empresarial relacionada com programas de fideliza-

ção, incentivo e recompensa de clientes; serviços de 

processamento de dados; serviços de venda a retalho 

relacionados com bens virtuais, conteúdos digitais, 

materiais digitais, coleccionáveis digitais, activos di-

gitais, cadeias de blocos de títulos de valor, títulos de 

valor, títulos de valor não fungíveis ( NFTs ), artes 

digitais e artes virtuais; serviços de venda a retalho 

relativos a bens virtuais, conteúdos digitais, materiais 

digitais, bens digitais, activos digitais, cadeias de blo-

cos de títulos de valor, títulos de valor, títulos de valor 

não fungíveis ( NFTs ), artes digitais e artes virtu-

ais, on-line, tudo em ambiente ou mundo virtual e/ou 

metaverso ( metaverse ); venda online de produtos 

através do sistema de moeda criptográfica, on-line, 

tudo em ambiente ou mundo virtual e/ou metaverso 

( metaverse ); fornecimento de serviços de colec-

cionismo digital, nomeadamente, operar no mercado 

online, no ambiente ou mundo virtual e/ou metaver-

so ( metaverse ) ou no mundo para transacções e 

serviços de registo utilizando tecnologia de software 

baseada em cadeias de blocos e contratos inteligentes 

para a recolha digital; fornecimento de mercado de 

bens digitais em ambiente ou mundo on-line, virtual e/ 

/ou metaverso ( metaverse ) para cripto compradores 

e vendedores de títulos de valor, títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ); fornecimento de um sítio Web 

com mercado em ambiente ou mundo online, virtual 

e/ou metaverso ( metaverse ) para venda e troca de 

bens virtuais com outro utilizador; processamento 

de dados administrativos, colecta e sistematização de 

dados comerciais relacionados à transação de cripto-

moedas; coleta, pesquisa, compilação, sistematização, 

análise, processamento, gestão e verificação de dados 

comerciais relacionados com a transação de criptomo-

eda, inclusivé para fins de mineração de criptomoeda 

e/ou para verificar transações de criptomoeda por 

meio de uma tecnologia de contabilidade distribuída 

ou em cadeias de blocos ( blockchain ); serviços de 

venda a retalho em ambiente ou mundo online, virtual 

e/ou metaverso ( metaverse ) com mercadorias virtu-

ais para utilização pelos membros de uma comunidade 

online; fornecimento de um sítio Web com mercado 

em ambiente ou mundo online, virtual e/ou metaverso 

( metaverse ) para venda e troca de bens virtuais; co-

leccionáveis digitais, conteúdos digitais, materiais di-

gitais, títulos de valor não fungíveis ( NFTs ) e obras 

de arte virtuais; serviços de manutenção e registo de 

propriedade das ilustrações digitais representadas por 

títulos de valor não fungíveis ( NFTs ); prestando 

serviços de leilão em ambiente ou mundo online, vir-

tual e/ou metaverso ( metaverse ) com bens virtuais, 

conteúdos digitais, materiais digitais, coleccionáveis 

digitais, títulos de valor digitais, títulos de valor não 

fungíveis ( NFTs ), moedas criptográficas, arte digi-

tal e arte virtual; serviços de venda a retalho e serviços 

de mercado em ambiente ou mundo online, virtual e/ 

/ou metaverso ( metaverse ), com bens virtuais, con-

teúdos digitais, materiais digitais, coleccionáveis digi-

tais, activos digitais, títulos de valor digitais, títulos de 

valor não fungíveis ( NFTs ), moedas criptográficas, 

arte digital e arte virtual; arrendamento de espaço pu-

blicitário em ambiente ou mundo on-line, virtuais e/ou 

metaverso ( metaverse ); serviços de consultadoria, 
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de informação e de assessoria relativos a todos os ser-

viços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/12  Hong Kong, 

China N.º 305932125

[210]  N.º : N/198238

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 HO CHOI CHAN

  Endereço : 258 18

J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198244

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : Front Limited

  Endereço : 8th Floor, Pedder Building, 12 Pedder 

Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves domésticas e carne 

de caça; extratos de carne; frutas e legumes conser-

vados, congelados, secos e cozinhados; geleias, doces 

(geleias), compotas; ovos; leite, queijo, manteiga, io-

gurte e outros produtos lácteos; gorduras comestíveis; 

conservas, picles.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198245

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : Front Limited

  Endereço : 8th Floor, Pedder Building, 12 Pedder 

Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacao e substitutos dos 

mesmos; arroz, massas e talharim (massas com ovos); 

tapioca e sagú; farinha e preparados feitos de cereais; 

pão, biscoitos, bolos, artigos de pastelaria e confei-

taria; chocolate; gelados, sorvetes e outros gelados 

alimentares; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em conserva; 

vinagre, molhos e outros condimentos; gelo (água con-

gelada).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198246

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : Front Limited

  Endereço : 8th Floor, Pedder Building, 12 Pedder 

Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante, bar, bistrô, 

café, cafetaria e cantina; serviços de catering; servi-

ços de restaurantes de comida para fora (takeaway); 

serviços de restaurante de comida rápida; serviços de 

snack-bares; preparação e fornecimento de refeições, 

alimentos e bebidas para consumir no domicilio, con-

sumir fora e entrega a domicílio; serviços de forne-

cimento de alimentos e bebidas; produção e forneci-

mento de alimentos e bebidas embalados; serviços de 

consultoria relacionada com comida, bebida, catering, 

restaurante e cafetarias; tudo incluído na classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198247

[220]  Data de pedido : 2022/06/07
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[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

滑

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/08  Reino Unido

N.º UK00003730480

[210]  N.º : N/198248

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

數 錄

CD CD-ROM

Apps

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/08  Reino Unido

N.º UK00003730480

[210]  N.º : N/198249

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 金 金 金

金

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/08  Reino Unido

N.º UK00003730480

[210]  N.º : N/198250

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

錄
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料 不

類 料

便

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/08  Reino Unido

N.º UK00003730480

[210]  N.º : N/198251

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 旅行 旅行

女

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/08  Reino Unido

N.º UK00003730480

[210]  N.º : N/198252

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 狀

旅行

簾

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/08  Reino Unido

N.º UK00003730480

[210]  N.º : N/198253

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

籠

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/08  Reino Unido

N.º UK00003730480

[210]  N.º : N/198254

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35



N.º 33 — 17-8-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13633

[511]  Serv iços : 

滑

金 鈎

金 金

鈎 鈎

金

數 錄 C D C D-

-ROM

Apps 金

金

錄

料 料

便

旅行 旅行

女

籠

籠

滑

金 鈎

金 金

鈎

鈎 金

數 錄

CD CD-ROM

App s

金 金

錄
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料

料

便

旅行 旅行

女

籠 籠

/

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/08  Reino Unido

N.º UK00003730480

[210]  N.º : N/198255

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  P rodutos : 金 鈎

金 金

鈎 鈎

金

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/08  Reino Unido

N.º UK00003730480

[210]  N.º : N/198256

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : WOH H UP FOOD IN DUS-

TRIES PTE LTD

  Endereço : 3, Kallang Junction #05-02 Singapore 

339265

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

/

/ /

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198257

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : WOH H UP FOOD IN DUS-

TRIES PTE LTD

  Endereço : 3, Kallang Junction #05-02 Singapore 

339265

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

3
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198258

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 Zhejiang Shichuang Optics Film Manufacturing Co., 

Ltd.

  Endereço : 

183

 No.183, Fangjiadai Road, Xitangqiao Subdistr ict, 

Haiyan, Jiaxing, Zhejiang, China, 314300

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198259

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 337

1_203 JT2466

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198260

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 337

1_203 JT2466

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198261

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 Changchun GeneScience Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 1718

, 130012

 No.1718 Yueda Road, Changchun High-Tech Indus-

trial Development Zone, Changchun, Jilin Province, 

130012, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198262

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 666

122 4 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198263

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 666

122 4 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198264

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 666

122 4 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198265

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 666

122 4 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198267

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

 MOVIE-TELEVISION-MEDIA ASSOCIATION OF 

MACAU

  Endereço : 246 13 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198268

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : LA MAISON DU CHOCOLAT

  Endereço : 65 Avenue de Ségur 75007 Par is 

France

  Nacionalidade :  Francesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cacau e preparações de cacau; cacau 

em pó; pasta de cacau para barrar; chocolate e pro-

dutos de chocolate, nomeadamente, confeitaria de 

chocolate, bombons de chocolate, barras de choco-

late, pastas de chocolate para barrar; chocolate para 

coberturas; chocolate em pó; cobertura de chocolate; 

chocolate para pastelaria; preparações de chocolate 

para pastelaria e confeitaria; pastelaria; confeitaria; 

bebidas à base de cacau; bebidas à base de chocolate.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/08  França

N.º 214824235

[210]  N.º : N/198270

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 81-121 9

K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198271

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 81-121 9

K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198272

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 81-121 9

K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198273

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : Scentec Asia Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #13-11, International 

Plaza, Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198274

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : Scentec Asia Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #13-11, International 

Plaza, Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198275

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : OCTAVO MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 41 5

503

 Rm 503, 5/F, Lansing House, 41 Queen s Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 旅

旅

旅館預訂

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198276

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 161-253

1 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198277

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198278

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Direcção de exposições de entreteni-

mento, nomeadamente festivais com fornecimento de 

comidas e bebidas, entretenimento ao vivo e compras; 

serviços de organização e direcção de espectáculos ao 

vivo.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198279

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198280

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Direcção de exposições de entreteni-

mento, nomeadamente festivais com fornecimento de 

comidas e bebidas, entretenimento ao vivo e compras; 

serviços de organização e direcção de espectáculos ao 

vivo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198281

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198282

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Direcção de exposições de entreteni-

mento, nomeadamente festivais com fornecimento de 

comidas e bebidas, entretenimento ao vivo e compras; 

serviços de organização e direcção de espectáculos ao 

vivo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198283

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 
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higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/198284

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Direcção de exposições de entreteni-

mento, nomeadamente festivais com fornecimento de 

comidas e bebidas, entretenimento ao vivo e compras; 

serviços de organização e direcção de espectáculos ao 

vivo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/198295

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 398 12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198296

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 398 12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198297

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 398 12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198298

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 398 12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198299

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 398 12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/198300

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 398 12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/198301

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 398 12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/198302

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 398 12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/198303

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 398 12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/198304

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : CTBAT International Co. Limi-

ted

  Endereço : 29th Floor, Oxford House, Taikoo 

Place, 979 King s Road, Island East, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de 

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

lhas; isqueiros para cigarros para fumadores; isqueiros 

para charutos para fumadores; fósforos; artigos para 

fumadores; mortalhas para cigarros; tubos de cigarros; 

filtros para cigarros; aparelhos de bolso para enrolar 

cigarros; máquinas manuseadas manualmente para in-

jectar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; 

líquidos para cigarros electrónicos; produtos de tabaco 

para serem aquecidos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198305

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : CTBAT International Co. Limi-

ted

  Endereço : 29th Floor, Oxford House, Taikoo 

Place, 979 King s Road, Island East, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de 

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

lhas; isqueiros para cigarros para fumadores; isqueiros 

para charutos para fumadores; fósforos; artigos para 

fumadores; mortalhas para cigarros; tubos de cigarros; 

filtros para cigarros; aparelhos de bolso para enrolar 

cigarros; máquinas manuseadas manualmente para in-

jectar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; 

líquidos para cigarros electrónicos; produtos de tabaco 

para serem aquecidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198306

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂

107

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198307

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

73

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : 

T T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198310

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198311

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198312

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198313

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198314

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198315

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198316

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198317

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198318

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198319

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198320

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198321

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198322

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198323

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198324

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198325

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  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/198326

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198327

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198328

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198329

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198330

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198331

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198332

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198333

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198334

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198335

[220]  Data de pedido : 2022/06/09
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[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198336

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198337

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 GOLDEN CONCORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

17 1703B-1706

 Unit 1703B-1706 Level 17 International Commerce 

Centre 1 Austin Road West KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198338

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Fontaine Limited

  Endereço : c/o TMF Group, 8th Floor, 20 Far-

ringdon Street, London EC4A 4AB, UK

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas perfumadas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/16  Reino Unido

N.º UK00003733840

[210]  N.º : N/198339

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Fontaine Limited

  Endereço : c/o TMF Group, 8th Floor, 20 Far-

ringdon Street, London EC4A 4AB, UK

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes; fragrâncias; eau de parfum; 

águas de toilette; águas de colónia; preparações para 

barbear; gel para barbear; sabão para a barba; espuma 

de barbear; loções pós-barba [after-shave]; bálsamos 

para a barba; loções para a barba; produtos de toilette 

não medicinais para uso pessoal, nomeadamente, sa-

bão, preparações para banho e duche, loções corporais 

e óleos para o corpo [cosméticos]; champôs, amaciado-

res e óleos para os cabelos; óleos para os cuidados dos 

cabelos; óleos essenciais; óleos com aromas; desodori-

zantes para uso pessoal [perfumaria]; fragrâncias para 

interiores.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198340

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massas alimentares e talharim [massas com 

ovos]; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; chocolate; 

gelados [sorvetes], sorvetes [gelados] e outros gelados 

alimentares; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, 

fermento em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em 

conserva; vinagre, molhos (condimentos); gelo [água 

congelada]; bebida à base de chá; saquetas de chá.

[540]  Marca : 

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

go, verde e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/198341

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massas alimentares e talharim [massas com 

ovos]; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; chocolate; 

gelados [sorvetes], sorvetes [gelados] e outros gelados 

alimentares; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, 

fermento em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em 

conserva; vinagre, molhos (condimentos); gelo [água 

congelada]; bebida à base de chá; saquetas de chá.

[540]  Marca : 

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

la, verde e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/198342

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 Lau Sau Har Eleanor

  Endereço : Est. Da Areia Preta No.52, Edf. Ind. 

Kwong Iu 1 Andar, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198343

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 86-A D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198344

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 86-A D
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198345

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : 

 N.V. NUTRICIA

  Endereço : 186

 Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198348

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : Bentley Motors Limited

  Endereço : Pyms Lane, Crewe CW1 3PL, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Aparelhos/veículos para locomoção 

por via terrestre, aéreas ou aquática; veículos; veícu-

los eléctricos; automóveis e peças para os mesmos; 

correntes de neve para rodas de veículos; pneus para 

automóveis; pneus de borracha sólida para rodas de 

veículos; pneumáticos; jantes para veículos automó-

veis; palas de prevenção contra salpicos para veícu-

los automóveis; volantes para veículos automóveis; 

assentos de segurança de crianças para automóveis; 

espelhos para veículos automóveis; soleiras (sills) para 

veículos automóveis [peças de veículos]; redes para 

bagagem para veículos; buzinas para veículos; alarmes 

acústicos e dispositivos antirroubo para veículos; par-

tes envolventes de faróis [sendo componentes de car-

roçarias de veículos]; avisadores de marcha atrás para 

veículos; suportes de esquis para automóveis; peças de 

travões para automóveis; manípulos para alavancas de 

mudanças para automóveis; grades de ventilação para 

automóveis [peças de veículos]; painéis de madeira 

para veículos automóveis; coberturas para aberturas 

de altifalantes em veículos; depósitos de combustível 

para veículos; tampões para tanques/reservatórios de 

combustível de veículos; isqueiros elétricos para veícu-

los terrestres; dispositivos de fecho para tanques/ 

/reservatórios de combustível de veículos; dispositivos 

de fecho centralizado (sistemas de segurança) para 

veículos; espelhos retrovisores para veículos; encostos 

de cabeça para veículos; cintos de segurança; limpa 

para-brisas, lavadores de janelas, escovas e palhetas 

sendo todos acessórios para veículos; acessórios, peças 

e guarnições para todos os produtos acima menciona-

dos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198349

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 髪

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198350

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198351

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : MARTELL & CO

  Endereço : Place Edouard Martell 16100 Cognac, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul e 

dourado tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/198352

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : New Era Cap, LLC

  Endereço : 160 Delaware Avenue, Buffalo, New 

York 14202, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Aventais; blusões; calçado; luvas; cha-

péus; chapelaria; ceroulas; camisas; calções; meias; 

sweatshirts; roupa interior; cintos [vestuário]; bonés 

com viseira; camisolas [vestuário]; pullovers; bonés de 

basebol; casacos [vestuário]; vestuário, nomeadamen-

te, roupa interior térmica; sweatshirts com capuz; t-

-shirts.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198353

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : New Era Cap, LLC

  Endereço : 160 Delaware Avenue, Buffalo, New 

York 14202, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

relacionados com vestuário, calçado e chapelaria, ar-

tigos de ótica e acessórios, relógios de pulso, artigos e 

equipamentos desportivos, e hardware, sacos e malas 

para uso em viagem de todos os tipos, chapéus-de-

-chuva, acessórios em metais, couro e imitações de 

couro, produtos e acessórios desportivos e de fitness, 

produtos para uso promocional, produtos relacionados 

com eventos de beneficência; serviços de lojas retalhis-

tas relacionados com vestuário, calçado e chapelaria, 

artigos de ótica e acessórios, relógios de pulso, artigos 

e equipamentos desportivos, e hardware, sacos e ma-

las para uso em viagem de todos os tipos, chapéus-de-

-chuva, acessórios em metais, couro e imitações de 

couro, produtos e acessórios desportivos e de fitness, 

produtos para uso promocional, produtos relacionados 

com eventos de beneficência.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198354

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Western Digital Technologies, 

Inc.

  Endereço : 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, 

California 95119, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : Hardware informático; periféricos 

adaptados para uso com computadores; unidades de 

disco amovível [USB flash drives]; software informá-

tico [programas de computador gravados]; unidade 

de estado sólido [SSD]; memórias para computadores; 

memórias semicondutoras; aparelhos semicondutores; 

adaptadores para cartões de memória flash; cartões 

de circuitos integrados [smart cards]; aplicações de 

software informático descarregáveis; computadores 

para uso na gestão de dados; sacolas adaptadas para 

computadores portáteis; capas para smartphones; lei-

tores multimédia portáteis; cartões USB virgens; uni-

dades de disco amovível [USB flash drives]; cartões de 

memória flash; unidades de disco rígido externas para 

computadores; programas de computador gravados; 

programas de computador descarregáveis; aparelhos 

de diagnóstico, não sendo para uso médico; unidades 

de disquete; aparelhos de processamento de dados; 

memórias electrónicas; cartões de circuitos integrados 

[smart cards]; aparelhos elétricos de comutação; chips 

de circuitos integrados; circuitos integrados; interfaces 

[informática]; semicondutores; baterias elétricas; car-

regadores de baterias; fontes de alimentação de baixa 

tensão; condutas elétricas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198355

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/198356

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/198357

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198358

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

葜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198359

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198360

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

葜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198361

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198362

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

葜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198363

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 PAO PAO CULTURE COMMUNICATION COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 258

19 Q

 Alameda Dr. Carlos Dassumpcao , No. 258, Kin Heng 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198364

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 PAO PAO CULTURE COMMUNICATION COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 258

19 Q

 Alameda Dr. Carlos Dassumpcao, No. 258, Kin Heng 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198365

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 PAO PAO CULTURE COMMUNICATION COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 258

19 Q

 Alameda Dr. Carlos Dassumpcao, No. 258, Kin Heng 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198366

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 PAO PAO CULTURE COMMUNICATION COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 258

19 Q

 Alameda Dr. Carlos Dassumpcao, No. 258, Kin Heng 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198367

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 PAO PAO CULTURE COMMUNICATION COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 258

19 Q

 Alameda Dr. Carlos Dassumpcao, No. 258, Kin Heng 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198368

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 PAO PAO CULTURE COMMUNICATION COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 258

19 Q

 Alameda Dr. Carlos Dassumpcao, No. 258, Kin Heng 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198369

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 JINHEDA INTERNATIONAL (MACAU) TRADE 

CO., LTD.

  Endereço : 258

19 Q

 Alameda Dr. Carlos Dassumpção, No. 258, Kin Heng 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198370

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 JINHEDA INTERNATIONAL (MACAU) TRADE 

CO., LTD.

  Endereço : 258

19 Q

 Alameda Dr. Carlos Dassumpcao, No. 258, Kin Heng 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198371

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 JINHEDA INTERNATIONAL (MACAU) TRADE 

CO., LTD.

  Endereço : 258

19 Q

 Alameda Dr. Carlos Dassumpcao, No. 258, Kin Heng 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198372

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 FAN CHI KEONG

  Endereço : 

14/E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198374

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 Manda Fermentation Co., Ltd.

  Endereço : 722-2192 広

5800-95

 5800-95, I n no sh i m a Sh ige i-cho, O nom ich i-sh i, 

Hiroshima, 722-2192 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos; preparações para a 

regularização do crescimento das plantas; fertilizantes; 

ácidos gordos superiores; adoçantes artificiais (produ-

tos químicos); farinhas e amidos para uso industrial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198375

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sushi; pratos preparados de arroz; al-

moços embalados compostos por arroz, com adição de 

carne, peixe ou legumes; café; chá, cacau e sucedâneos 

do café; arroz, massa e talharim (massa com ovos); ta-

pioca e sagú; farinhas e preparações feitas de cereais; 

pão, pastelaria e confeitaria; chocolate; gelado, sorve-

tes e outros gelos comestíveis; açúcar, mel, xarope de 

melaço; levedura, fermento em pó; sal, temperos, es-

peciarias, ervas em conserva; vinagre, molhos e outros 

condimentos; gelo (água congelada).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198376

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sushi; pratos preparados de arroz; al-

moços embalados compostos por arroz, com adição de 

carne, peixe ou legumes; café; chá, cacau e sucedâneos 

do café; arroz, massa e talharim (massa com ovos); ta-

pioca e sagú; farinhas e preparações feitas de cereais; 

pão, pastelaria e confeitaria; chocolate; gelado, sorve-

tes e outros gelos comestíveis; açúcar, mel, xarope de 

melaço; levedura, fermento em pó; sal, temperos, es-

peciarias, ervas em conserva; vinagre, molhos e outros 

condimentos; gelo (água congelada).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198377

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : BASF Beauty Care Solutions 

France S.A.S.

  Endereço : 32 rue Saint de Dieu 69007 Lyon 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Extractos biológicos, não sendo óleos 

essenciais, para o fabrico de cosméticos e aditivos quí-

micos para uso no fabrico de cosméticos e de produtos 

para os cuidados pessoais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198378

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos de computador; 

software de jogo electrónico descarregável para utili-

zação em computadores pessoais, sistemas de jogos, 

tablets, telemóveis e telefones celulares; romances gráfi-

cos e livros de banda desenhada descarregáveis; produ-

tos digitais e virtuais descarregáveis para utilização por 

avatares on-line; programas de computador e software 

de computador descarregáveis para transferência 

electrónica de fichas digitais; software de computador 

descarregável para utilização como carteira digital de 

fichas; software de computador descarregável para per-

mitir aos utilizadores criar, armazenar, enviar, receber, 

aceitar e transmitir electronicamente fichas digitais com 

base na tecnologia blockchain; software de entreteni-

mento descarregável para recolha, distribuição e utili-

zação de colecionáveis digitais que tenham um registo 

permanente e identificável no blockchain; aplicação mó-

vel descarregável para fornecer acesso a colecionáveis 

digitais on-line e fichas de aplicação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198379

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente t-shirts, ca-

misas, camisas de alça, camisolas de algodão, calções, 



N.º 33 — 17-8-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13659

saias, fatos-de-banho, casacos, jaquetas, luvas, chape-

laria, sapatos, meias e roupa de dormir; disfarces para 

o dia das bruxas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198380

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, nomeada-

mente fornecimento de jogos de computador e elec-

trónicos on-line; romances gráficos e livros de bandas 

desenhadas on-line produtos digitais e virtuais não 

descarregáveis para utilização por avatares on-line; 

serviços de entretenimento sob a forma de desenvolvi-

mento, criação, produção, distribuição e pós-produção 

de filmes, programas de televisão e conteúdos de en-

tretenimento multimédia; fornecimento de um website 

com informação relacionada com filmes, programas 

de televisão, conteúdos de entretenimento multimé-

dia, jogos, fichas não fungíveis, cripto moedas e bens 

digitais e virtuais para utilização por avatares online; 

serviços de entretenimento, nomeadamente, disponibi-

lização de um website com filmes não descarregáveis, 

programas de televisão, conteúdos de entretenimento 

multimédia e jogos on-line; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente séries cinematográficas em curso 

no domínio da fantasia; serviços de entretenimento, 

nomeadamente séries de televisão em curso no domí-

nio da fantasia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198381

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento on-line de programas de 

computador não descarregáveis e software de compu-

tador para transferência electrónica de fichas digitais; 

fornecimento on-line de programas de computador 

não descarregáveis para utilização como carteira di-

gital de fichas; fornecimento on-line de programas 

de computador não descarregáveis para permitir aos 

utilizadores criar, armazenar, enviar, receber, aceitar 

e transmitir electronicamente fichas digitais com base 

na tecnologia blockchain; fornecimento on-line de 

programas de computador e software de computador 

não descarregáveis para recolha, distribuição e utiliza-

ção de coleccionáveis digitais que tenham um registo 

permanente e identificável no blockchain; fornecimen-

to on-line de programas de computador e software de 

computador não descarregáveis para fornecimento de 

acesso a coleccionáveis digitais on-line e fichas de apli-

cação; plataforma como serviço (PAAS) com platafor-

mas de software de computador usando blockchain e 

tecnologia de contabilidade distribuída para autentica-

ção e processamento de fichas digitais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198382

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos de computador; 

software de jogo electrónico descarregável para utili-

zação em computadores pessoais, sistemas de jogos, 

tablets, telemóveis e telefones celulares; romances gráfi-

cos e livros de banda desenhada descarregáveis; produ-

tos digitais e virtuais descarregáveis para utilização por 

avatares on-line; programas de computador e software 

de computador descarregáveis para transferência 

electrónica de fichas digitais; software de computador 

descarregável para utilização como carteira digital de 

fichas; software de computador descarregável para per-

mitir aos utilizadores criar, armazenar, enviar, receber, 

aceitar e transmitir electronicamente fichas digitais com 

base na tecnologia blockchain; software de entreteni-

mento descarregável para recolha, distribuição e utili-

zação de colecionáveis digitais que tenham um registo 
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permanente e identificável no blockchain; aplicação mó-

vel descarregável para fornecer acesso a colecionáveis 

digitais on-line e fichas de aplicação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198383

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente t-shirts, ca-

misas, camisas de alça, camisolas de algodão, calções, 

saias, fatos-de-banho, casacos, jaquetas, luvas, chape-

laria, sapatos, meias e roupa de dormir; disfarces para 

o dia das bruxas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198384

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, nomeada-

mente fornecimento de jogos de computador e elec-

trónicos on-line; romances gráficos e livros de bandas 

desenhadas on-line produtos digitais e virtuais não 

descarregáveis para utilização por avatares on-line; 

serviços de entretenimento sob a forma de desenvolvi-

mento, criação, produção, distribuição e pós-produção 

de filmes, programas de televisão e conteúdos de en-

tretenimento multimédia; fornecimento de um website 

com informação relacionada com filmes, programas 

de televisão, conteúdos de entretenimento multimé-

dia, jogos, fichas não fungíveis, cripto moedas e bens 

digitais e virtuais para utilização por avatares online; 

serviços de entretenimento, nomeadamente, disponibi-

lização de um website com filmes não descarregáveis, 

programas de televisão, conteúdos de entretenimento 

multimédia e jogos on-line; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente séries cinematográficas em curso 

no domínio da fantasia; serviços de entretenimento, 

nomeadamente séries de televisão em curso no domí-

nio da fantasia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198385

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento on-line de programas de 

computador não descarregáveis e software de compu-

tador para transferência electrónica de fichas digitais; 

fornecimento on-line de programas de computador 

não descarregáveis para utilização como carteira di-

gital de fichas; fornecimento on-line de programas 

de computador não descarregáveis para permitir aos 

utilizadores criar, armazenar, enviar, receber, aceitar 

e transmitir electronicamente fichas digitais com base 

na tecnologia blockchain; fornecimento on-line de 

programas de computador e software de computador 

não descarregáveis para recolha, distribuição e utiliza-

ção de coleccionáveis digitais que tenham um registo 

permanente e identificável no blockchain; fornecimen-

to on-line de programas de computador e software de 

computador não descarregáveis para fornecimento de 

acesso a coleccionáveis digitais on-line e fichas de apli-

cação; plataforma como serviço (PAAS) com platafor-

mas de software de computador usando blockchain e 

tecnologia de contabilidade distribuída para autentica-

ção e processamento de fichas digitais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198389

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 TRITERRA TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 491-501

B 14 17

 Flat 17, 14/F, Block B, Hi-Tech Industrial Centre, 491-

501 Castle Peak Road, Tsuen Wan, NT, H.K.
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/

4G/5G

W I F I

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198390

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 95

3 901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198391

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 95

3 901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198392

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 95

3 901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198393

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

107 1 304

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198394

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

金 理 金
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198395

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198396

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198397

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Sa nthera Pha r mac eut ica l s 

(Schweiz) AG

  Endereço : Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para seres humanos e animais; emplastros; maté-

rias para chumbar os dentes, impressões dentárias; de-

sinfetantes; preparações para a destruição de vermes; 

fungicidas; herbicidas; preparações farmacêuticas para 

o tratamento das doenças neuromusculares e doenças 

inflamatórias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/04  Hong Kong, 

China N.º 305926005

[210]  N.º : N/198398

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Sa nthera Pha r mac eut ica l s 

(Schweiz) AG

  Endereço : Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios comerciais; funções de es-

critório; processamento administrativo de ordens de 

compra; serviços administrativos para consultas médi-

cas; anúncio ou publicidade; contabilidade, gestão de 

contas e auditoria; inquéritos de negócios comerciais; 

consultadoria em organização e direção de negócios 

comerciais; pesquisas comerciais; fornecimento de 

informações comerciais; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; serviços de adminis-

tração comercial do licenciamento de produtos e ser-

viços para terceiros; compilação de informação numa 

base de dados informática; compilação de estatísticas; 

elaboração de perfis de consumidores para fins comer-

ciais ou marketing; análise do preço de custo; demons-

tração de produtos; publicidade direta por correio; 

difusão [distribuição] de amostras; organização de ex-

posições com fins comerciais ou de publicidade; servi-

ços de agências de importação-exportação; faturação; 
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marketing; publicidade online numa rede informática; 

disponibilização de um espaço de mercado online para 

compradores e vendedores de produtos e serviços; 

gestão administrativa por outsourcing para empresas; 

serviços de outsourcing [assistência em negócios co-

merciais]; apresentação de produtos nos meios de co-

municação (para fins de venda a retalho); serviços de 

comparação de preços; serviços de fornecimento para 

terceiros [compra de produtos e serviços para outras 

empresas]; promoção de produtos e serviços através de 

patrocínios de eventos desportivos; serviços de rela-

ções públicas; serviços de venda a retalho relacionados 

com preparações farmacêuticas, veterinárias e higiéni-

cas e provisões médicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/04  Hong Kong, 

China N.º 305926005

[210]  N.º : N/198399

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Sa nthera Pha r mac eut ica l s 

(Schweiz) AG

  Endereço : Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para seres humanos e animais; emplastros; maté-

rias para chumbar os dentes, impressões dentárias; de-

sinfetantes; preparações para a destruição de vermes; 

fungicidas; herbicidas; preparações farmacêuticas para 

o tratamento das doenças neuromusculares e doenças 

inflamatórias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/04  Hong Kong, 

China N.º 305925989

[210]  N.º : N/198400

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Sa nthera Pha r mac eut ica l s 

(Schweiz) AG

  Endereço : Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios comerciais; funções de es-

critório; processamento administrativo de ordens de 

compra; serviços administrativos para consultas médi-

cas; anúncio ou publicidade; contabilidade, gestão de 

contas e auditoria; inquéritos de negócios comerciais; 

consultadoria em organização e direção de negócios 

comerciais; pesquisas comerciais; fornecimento de 

informações comerciais; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; serviços de adminis-

tração comercial do licenciamento de produtos e ser-

viços para terceiros; compilação de informação numa 

base de dados informática; compilação de estatísticas; 

elaboração de perfis de consumidores para fins comer-

ciais ou marketing; análise do preço de custo; demons-

tração de produtos; publicidade direta por correio; 

difusão [distribuição] de amostras; organização de ex-

posições com fins comerciais ou de publicidade; servi-

ços de agências de importação-exportação; faturação; 

marketing; publicidade online numa rede informática; 

disponibilização de um espaço de mercado online para 

compradores e vendedores de produtos e serviços; 

gestão administrativa por outsourcing para empresas; 

serviços de outsourcing [assistência em negócios co-

merciais]; apresentação de produtos nos meios de co-

municação (para fins de venda a retalho); serviços de 

comparação de preços; serviços de fornecimento para 

terceiros [compra de produtos e serviços para outras 

empresas]; promoção de produtos e serviços através de 

patrocínios de eventos desportivos; serviços de rela-

ções públicas; serviços de venda a retalho relacionados 

com preparações farmacêuticas, veterinárias e higiéni-

cas e provisões médicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/04  Hong Kong, 

China N.º 305925989

[210]  N.º : N/198401

[220]  Data de pedido : 2022/06/10
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[730]  Requerente : Sa nthera Pha r mac eut ica l s 

(Schweiz) AG

  Endereço : Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para seres humanos e animais; emplastros; maté-

rias para chumbar os dentes, impressões dentárias; de-

sinfetantes; preparações para a destruição de vermes; 

fungicidas; herbicidas; preparações farmacêuticas para 

o tratamento das doenças neuromusculares e doenças 

inflamatórias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/04  Hong Kong, 

China N.º 305925998

[210]  N.º : N/198402

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Sa nthera Pha r mac eut ica l s 

(Schweiz) AG

  Endereço : Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios comerciais; funções de es-

critório; processamento administrativo de ordens de 

compra; serviços administrativos para consultas médi-

cas; anúncio ou publicidade; contabilidade, gestão de 

contas e auditoria; inquéritos de negócios comerciais; 

consultadoria em organização e direção de negócios 

comerciais; pesquisas comerciais; fornecimento de 

informações comerciais; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; serviços de adminis-

tração comercial do licenciamento de produtos e ser-

viços para terceiros; compilação de informação numa 

base de dados informática; compilação de estatísticas; 

elaboração de perfis de consumidores para fins comer-

ciais ou marketing; análise do preço de custo; demons-

tração de produtos; publicidade direta por correio; 

difusão [distribuição] de amostras; organização de ex-

posições com fins comerciais ou de publicidade; servi-

ços de agências de importação-exportação; faturação; 

marketing; publicidade online numa rede informática; 

disponibilização de um espaço de mercado online para 

compradores e vendedores de produtos e serviços; 

gestão administrativa por outsourcing para empresas; 

serviços de outsourcing [assistência em negócios co-

merciais]; apresentação de produtos nos meios de co-

municação (para fins de venda a retalho); serviços de 

comparação de preços; serviços de fornecimento para 

terceiros [compra de produtos e serviços para outras 

empresas]; promoção de produtos e serviços através de 

patrocínios de eventos desportivos; serviços de rela-

ções públicas; serviços de venda a retalho relacionados 

com preparações farmacêuticas, veterinárias e higiéni-

cas e provisões médicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/04  Hong Kong, 

China N.º 305925998

[210]  N.º : N/198403

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Sa nthera Pha r mac eut ica l s 

(Schweiz) AG

  Endereço : Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para seres humanos e animais; emplastros; maté-

rias para chumbar os dentes, impressões dentárias; de-

sinfetantes; preparações para a destruição de vermes; 

fungicidas; herbicidas; preparações farmacêuticas para 

o tratamento das doenças neuromusculares e doenças 

inflamatórias.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2022/04/04  Hong Kong, 

China N.º 305926014

[210]  N.º : N/198404

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Sa nthera Pha r mac eut ica l s 

(Schweiz) AG

  Endereço : Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios comerciais; funções de es-

critório; processamento administrativo de ordens de 

compra; serviços administrativos para consultas médi-

cas; anúncio ou publicidade; contabilidade, gestão de 

contas e auditoria; inquéritos de negócios comerciais; 

consultadoria em organização e direção de negócios 

comerciais; pesquisas comerciais; fornecimento de 

informações comerciais; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; serviços de adminis-

tração comercial do licenciamento de produtos e ser-

viços para terceiros; compilação de informação numa 

base de dados informática; compilação de estatísticas; 

elaboração de perfis de consumidores para fins comer-

ciais ou marketing; análise do preço de custo; demons-

tração de produtos; publicidade direta por correio; 

difusão [distribuição] de amostras; organização de ex-

posições com fins comerciais ou de publicidade; servi-

ços de agências de importação-exportação; faturação; 

marketing; publicidade online numa rede informática; 

disponibilização de um espaço de mercado online para 

compradores e vendedores de produtos e serviços; 

gestão administrativa por outsourcing para empresas; 

serviços de outsourcing [assistência em negócios co-

merciais]; apresentação de produtos nos meios de co-

municação (para fins de venda a retalho); serviços de 

comparação de preços; serviços de fornecimento para 

terceiros [compra de produtos e serviços para outras 

empresas]; promoção de produtos e serviços através de 

patrocínios de eventos desportivos; serviços de rela-

ções públicas; serviços de venda a retalho relacionados 

com preparações farmacêuticas, veterinárias e higiéni-

cas e provisões médicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/04  Hong Kong, 

China N.º 305926014

[210]  N.º : N/198405

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

12 E 404

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198406

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Preparação, organização e condução 

de exposições para fins de publicidade, comerciais 

ou de comércio; arrendamento e aluguer de espaço 

publicitário; arrendamento e aluguer de tempo de 

publicidade nos meios de comunicação; organização 

de concursos para fins publicitários; publicidade; apre-

sentação comercial de artigos e serviços em médios 

de comunicação, com fins de venda a retalho; serviços 

de consultoria de administração de empresas e de 

gestão comercial; assistência na direção de negócios 

comerciais; consultoria em organização de negócios 

comerciais; administração de programas de incentivos 

que permitam aos participantes obter descontos e pré-

mios complementares em artigos e serviços através da 

inscrição como sócio; organização de programas de in-

centivo de sócio para fins comerciais ou publicitários; 

assistência na gestão industrial ou comercial; adminis-

tração comercial para o licenciamento de bens e servi-
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ços para terceiros; promoção de vendas para terceiros; 

serviços de consultoria de recursos humanos; serviços 

de relocalização para empresas; compilação de infor-

mação numa base de dados informática; processamen-

to (administrativo) de ordens de compra; serviços de 

compras electrónicas; serviços de compras on-line; ser-

viços de lojas de venda a retalho e de centro comercial; 

operação e administração de centros comerciais e de 

pontos de venda; contabilidade; aluguer de máquinas 

de venda automáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198407

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Preparação, organização e condução 

de exposições para fins de publicidade, comerciais 

ou de comércio; arrendamento e aluguer de espaço 

publicitário; arrendamento e aluguer de tempo de 

publicidade nos meios de comunicação; organização 

de concursos para fins publicitários; publicidade; apre-

sentação comercial de artigos e serviços em médios 

de comunicação, com fins de venda a retalho; serviços 

de consultoria de administração de empresas e de 

gestão comercial; assistência na direção de negócios 

comerciais; consultoria em organização de negócios 

comerciais; administração de programas de incentivos 

que permitam aos participantes obter descontos e pré-

mios complementares em artigos e serviços através da 

inscrição como sócio; organização de programas de in-

centivo de sócio para fins comerciais ou publicitários; 

assistência na gestão industrial ou comercial; adminis-

tração comercial para o licenciamento de bens e servi-

ços para terceiros; promoção de vendas para terceiros; 

serviços de consultoria de recursos humanos; serviços 

de relocalização para empresas; compilação de infor-

mação numa base de dados informática; processamen-

to (administrativo) de ordens de compra; serviços de 

compras electrónicas; serviços de compras on-line; ser-

viços de lojas de venda a retalho e de centro comercial; 

operação e administração de centros comerciais e de 

pontos de venda; contabilidade; aluguer de máquinas 

de venda automáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198408

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 CHUI RACHEL WING TUNG

  Endereço : 氹 23

I

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198409

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

[730]  Requerente : 

 CHUI RACHEL WING TUNG

  Endereço : -A

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198410

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198411

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198412

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198415

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1110 1401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198416

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1110 1401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198417

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : SWS CONSULTORIA E IN-

VESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : Alameda Dr. Carlos D Assumpção, 

n˚s 336-342, Centro Commercial Cheng Feng, Andar 

19 J, Macau SAR

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Construção; supervisão de obras.

[540]  Marca : 

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

verde, azul tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/198418

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : Rituals International Trademarks 

B.V.

  Endereço : Herengracht 539, 1017 BW Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198419

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : Rituals International Trademarks 

B.V.

  Endereço : Herengracht 539, 1017 BW Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198420

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e sucedâneos de têxteis; maté-

rias têxteis revestidas; produtos têxteis para confecio-

nar artigos de vestuário; tecidos impermeáveis para 

uso no fabrico de vestuário; matérias têxteis para uso 

no fabrico de vestuário de desporto; artigos têxteis à 

peça impermeáveis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/13  União Euro-

peia N.º 018619712

[210]  N.º : N/198421

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[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; chapelaria; vestuário de 

atletismo; calções de banho; fatos de banho; roupões 

de banho; biquínis; calças de fato; calças de atletismo; 

lenços de pôr ao pescoço; luvas [vestuário]; casacos de 

desporto; casacos de uniforme; casacos em materiais 

não rígidos para atividades no exterior; casacos acol-

choados [vestuário]; bermudas de treino; saias; roupa 

interior de desporto; camisas de manga curta; camiso-

lões para desporto; macacões; lenços de bolso; camisas 

de gola alta; vestuário para a chuva; lenços de pescoço; 

camisolas desportivas; vestuário de praia; maillots 

desportivos; sutiãs desportivos; leggings para despor-

to; meias de desporto; sweat-shirts (pulôveres); t-shirts 

para desporto; coletes; roupa interior; mitenes; roupas 

exteriores; casacos; casacos [vestuário]; vestuário para 
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criança; t-shirts; calções; meias sem pé; camisolas sem 

alças (tops); ceroulas; camisolas [vestuário]; collants 

[meias].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/13  União Euro-

peia N.º 018619712

[210]  N.º : N/198422

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e sucedâneos de têxteis; maté-

rias têxteis revestidas; produtos têxteis para confecio-

nar artigos de vestuário; tecidos impermeáveis para 

uso no fabrico de vestuário; matérias têxteis para uso 

no fabrico de vestuário de desporto; artigos têxteis à 

peça impermeáveis.

[540]  Marca : 

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

peia N.º 018627948

[210]  N.º : N/198423

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[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; chapelaria; vestuário de 

atletismo; calções de banho; fatos de banho; roupões 

de banho; biquínis; calças de fato; calças de atletismo; 

lenços de pôr ao pescoço; luvas [vestuário]; casacos de 

desporto; casacos de uniforme; casacos em materiais 

não rígidos para atividades no exterior; casacos acol-

choados [vestuário]; bermudas de treino; saias; roupa 

interior de desporto; camisas de manga curta; camiso-

lões para desporto; macacões; lenços de bolso; camisas 

de gola alta; vestuário para a chuva; lenços de pescoço; 

camisolas desportivas; vestuário de praia; maillots 

desportivos; sutiãs desportivos; leggings para despor-

to; meias de desporto; sweat-shirts (pulôveres); t-shirts 

para desporto; coletes; roupa interior; mitenes; roupas 

exteriores; casacos; casacos [vestuário]; vestuário para 

criança; t-shirts; calções; meias sem pé; camisolas sem 

alças (tops); ceroulas; camisolas [vestuário]; collants 

[meias].

[540]  Marca : 

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

peia N.º 018627948

[210]  N.º : N/198424

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e sucedâneos de têxteis; maté-

rias têxteis revestidas; produtos têxteis para confecio-

nar artigos de vestuário; tecidos impermeáveis para 

uso no fabrico de vestuário; matérias têxteis para uso 

no fabrico de vestuário de desporto; artigos têxteis à 

peça impermeáveis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/13  União Euro-

peia N.º 018619713

[210]  N.º : N/198425

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[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; chapelaria; vestuário de 

atletismo; calções de banho; fatos de banho; roupões 

de banho; biquínis; calças de fato; calças de atletismo; 

lenços de pôr ao pescoço; luvas [vestuário]; casacos de 

desporto; casacos de uniforme; casacos em materiais 

não rígidos para atividades no exterior; casacos acol-

choados [vestuário]; bermudas de treino; saias; roupa 

interior de desporto; camisas de manga curta; camiso-

lões para desporto; macacões; lenços de bolso; camisas 

de gola alta; vestuário para a chuva; lenços de pescoço; 

camisolas desportivas; vestuário de praia; maillots 
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desportivos; sutiãs desportivos; leggings para despor-

to; meias de desporto; sweat-shirts (pulôveres); t-shirts 

para desporto; coletes; roupa interior; mitenes; roupas 

exteriores; casacos; casacos [vestuário]; vestuário para 

criança; t-shirts; calções; meias sem pé; camisolas sem 

alças (tops); ceroulas; camisolas [vestuário]; collants 

[meias].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/13  União Euro-

peia N.º 018619713

[210]  N.º : N/198426

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198427

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198428

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198429

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198430

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198431

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198432

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198433

[220]  Data de pedido : 2022/06/13

[730]  Requerente : 

 JARDIM PORTUENSE COMPANHIA LIMITADA

  Endereço : Rua Tomé Pires No.29 2˚Andar, Ma-

cau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos, produtos para 

cuidados de pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198434

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

15 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198435

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO., LTD.

  Endereço : 

592

 No.592, Linping Avenue, Yuhang Economic Develop-

ment Zone, Zhejiang Province, P.R.C.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198436

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO., LTD.

  Endereço : 

592

 No.592, Linping Avenue, Yuhang Economic Develop-

ment Zone, Zhejiang Province, P.R.C.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198437

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO., LTD.

  Endereço : 

592

 No.592, Linping Avenue, Yuhang Economic Develop-

ment Zone, Zhejiang Province, P.R.C.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198438

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO., LTD.

  Endereço : 

592

 No.592, Linping Avenue, Yuhang Economic Develop-

ment Zone, Zhejiang Province, P.R.C.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198439

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  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; preparações 

para limpar, polir, desengordurar e raspar; cosméti-

cos; produtos de beleza; produtos para os cuidados de 

beleza; maquilhagem; pré-bases de maquilhagem ou 

bases de maquilhagem; preparações de maquilhagem; 

vernizes para as unhas; preparações para remoção de 

vernizes; pestanas postiças; unhas postiças; óleos, lei-

tes, cremes ou espumas de limpeza facial; preparações 

para desmaquilhagem; loções, leite, cremes ou óleos 

para uso cosmético; loções leitosas para os cuidados 

da pele; cremes ou óleos de massagem para o rosto ou 

o corpo; produtos para branquear a pele; preparações 

cosméticas para os cuidados da pele; preparações 

cosméticas para os cuidados corporais; máscaras de 

beleza; toalhetes impregnados com um produto de 

limpeza da pele [para uso cosmético]; preparações não 

medicinais para o tratamento da acne; preparações de 

proteção solar; preparações cosméticas para o banho; 

produtos e tratamentos para o cabelo; óleos essenciais 

para uso pessoal; algodão e cotonetes algodoados para 

uso cosmético; estojos de cosmética; perfumes; sabo-

netes; artigos de higiene pessoal; produtos e substân-

cias de toilette não medicinais; soros de beleza; soros 

não medicinais para a pele; soros para branquear a 

pele; essências para branquear a pele; produtos para os 

cuidados da pele, produtos para limpar a pele, tónicos, 

esfoliantes e hidratantes para os cuidados da pele; cre-

mes, loções e geles para a pele não medicinais; cremes 

e loções para as mãos e o corpo, geles de banho e de 

duche; esfoliantes para o corpo, pó para o corpo; óleos 

de banho não medicinais e sais de banho não medici-

nais; loções para o cabelo, produtos para os cuidados 

dos cabelos, preparações cosméticas para os cuidados 

dos cabelos incluindo champôs e preparações para en-

xaguar os cabelos, amaciadores; cotonetes algodoados 

para uso cosmético, bolas de algodão para aplicação 

de cosméticos; bolas de algodão para remoção de cos-

méticos; sabonetes não medicinais; loções capilares 

não medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198440

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : LEONOR GREYL

  Endereço : 29 rue du Terrage, Paris 75010, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198441

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : LEONOR GREYL

  Endereço : 29 rue du Terrage, Paris 75010, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198442

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : LEONOR GREYL

  Endereço : 29 rue du Terrage, Paris 75010, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198443

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : LEONOR GREYL

  Endereço : 29 rue du Terrage, Paris 75010, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198444

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : LEONOR GREYL

  Endereço : 29 rue du Terrage, Paris 75010, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198445

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : LEONOR GREYL

  Endereço : 29 rue du Terrage, Paris 75010, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198446

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MUI HONG KEI

  Endereço : 氹 15E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198452

[220]  Data de pedido : 2022/06/14
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[730]  Requerente : 

 STEPWORLD CO., LTD.

  Endereço : 6-19-13

 6-19-13, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198453

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 STEPWORLD CO., LTD.

  Endereço : 6-19-13

 6-19-13, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198460

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 HE XIANFA

  Endereço : 氹 13 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198464

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : Yalla Technology FZ-LLC

  Endereço : Office 238, Dic16, Dubai Internet 

City, United Arab Emirates

  Nacionalidade :  Emirados Ára-

bes Unidos

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198465

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198466

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198467

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198468

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 68 7

-15 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198469

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 68 7

-15 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198470

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 68 7

-15 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198471

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 68 7

-15 6

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198472

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 Haier Group Corporation

  Endereço : 

 Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shan 

Dong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

)

)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198473

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 Haier Group Corporation

  Endereço : 

 Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shan 

Dong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198474

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 Haier Group Corporation

  Endereço : 

 Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shan 

Dong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

L ED

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198475

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

ATM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198476

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198477

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198478

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198479

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198480

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198481

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198482

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198483

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

ATM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198484

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
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  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198485

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198486

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198487

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198488

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198489

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198490

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198491

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

ATM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198492

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198493

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198494

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198495

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198496

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198497

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198498

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198499

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

ATM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198500

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198501

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198502

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198503

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198504

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198505

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198506

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198507

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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ATM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198508

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198509

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198510

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198511

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198512

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198513

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198514

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198515

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

ATM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198516

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198517

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198518

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198519

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198520

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198521

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198522

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 MACAU PASS S.A.

  Endereço : 76 1 9

E, G, H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198523

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC
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  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jer-

sey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Farmacêuticos veterinários para o tra-

tamentos de doenças renais em cães e gatos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198524

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[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; 

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/198525

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[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 : 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/198527

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[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 : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198528

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

 Chan Sek Chio
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  Endereço : 74 邨

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198529

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

10 V

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198530

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

10 V

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198531

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

10 V

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198532

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

10 V

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198533

[220]  Data de pedido : 2022/06/15



13690    33   2022  8  17 

[730]  Requerente : 

 CHEONG KUN IN

  Endereço : 25 K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198534

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : E. & J. GALLO WINERY

  Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, 

California 95354, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

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

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198535

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : LA MAISON DU CHOCOLAT

  Endereço : 65 Avenue de Ségur 75007 Paris Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chocolate e produtos de chocolate, no-

meadamente, confeitaria, doces de chocolate, barras 

de chocolate; massa de pastelaria; confeitaria.

[540]  Marca : 

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

nha, amarela e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/198536

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : THE YOKOHAMA RUBBER 

CO., LTD.

  Endereço : 36-11, 5-chome Shimbashi, Minato-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Jantes para veículos; jantes para rodas 

de veículos; tampões de rodas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198537

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198538

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198539

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198540

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198541

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198542

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198543

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198544

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198545

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.

  Endereço : 109

 #109, Industry Rd, Yanping District, Nanping, 353000 

Fujian Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198546

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198547

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

綫
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198548

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198549

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198550

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198551

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198552

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8
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 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198553

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Kingdee Software (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

2 A 1-8

 A1-8, Kingdee Software Park, 2 Keji 12th Road South, 

HighTech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 

CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198554

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 11 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0 K

80

 C 0 M 0 Y 0 K 0

[210]  N.º : N/198555

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 11 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0 K

80

 C 0 M 0 Y 0 K 0

[210]  N.º : N/198556

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 11 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0 K

80

 C 0 M 0 Y 0 K 0

[210]  N.º : N/198557

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 11 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0 K

80

 C 0 M 0 Y 0 K 0

[210]  N.º : N/198558

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 11 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 80 Y 80

K 25

[210]  N.º : N/198559

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 11 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 80 Y 80

K 25

[210]  N.º : N/198560

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 11 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 69 M 0 Y

20 K 0

 C 7 M 13 Y 55 K 0

[210]  N.º : N/198561

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 11 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 69 M 0 Y

20 K 0

 C 7 M 13 Y 55 K 0

[210]  N.º : N/198562

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRO-

PRIEDADES E LIMPEZA TAK SENG LIMITADA

  Endereço : 20-B

R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198564

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[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; braceletes 

para relógios, pulseiras para relógios, caixas em metais 

preciosos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198565

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Seapower Trading Company Limited

  Endereço : 411-417 20

I, J, K, L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

C18 M35 Y75 K0, C100 M100 Y100 K100

[210]  N.º : N/198566

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Seapower Trading Company Limited

  Endereço : 411-417 20

I, J, K, L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

C18 M35 Y75 K0, C100 M100 Y100 K100

[210]  N.º : N/198567

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

 Seapower Trading Company Limited

  Endereço : 411-417 20

I, J, K, L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

C18 M35 Y75 K0, C100 M100 Y100 K100

[210]  N.º : N/198568

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : City University of Hong Kong

  Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

realização de workshop e formação em relação ao 

empreendedorismo, arranque de empresas, gestão 

empresarial e desenvolvimento empresarial; serviços 

de educação universitária; serviços de educação aca-

démica; serviços de educação relacionados com cursos 

de graduação, pós-graduação, formação profissional e 

formação; educação no domínio da ciência, tecnologia 

e engenharia; educação de ensino superior; educação 

de institutos técnicos; serviços de instrução e forma-

ção; fornecimento e organização de programas de in-

tercâmbio de estudantes para fins educativos; forneci-

mento de serviços de aprendizagem online; serviços de 

educação assistida por computador; ministração de en-

sino à distância através de redes informáticas; serviços 

bibliotecários; organização e realização de conferên-

cias, seminários, workshops, convenções e exposições 

para fins culturais e educativos; organização de confe-

rências para fins comerciais e publicitários; orientação 

profissional (consultoria em educação ou formação); 

serviços de educação assistida por computador; or-

ganização e realização de serviços de cursos educa-

cionais, workshops de formação e formação prática; 

elaboração de cursos, exames e qualificações educati-

vos; organização e realização de exames educacionais; 

serviços de avaliação de examinação e educativa; ser-

viços de formação de pós-graduação; fornecimento de 

cursos educacionais relacionados com a investigação e 

desenvolvimento; provisão cursos por correspondên-

cia; serviços de ensino e formação; fornecimento de 

instalações para fins educacionais e formação; treina-

mento do negócio fornecidos através de uma estrutura 

de simulação; serviços de assessoria e informações nos 

sectores da educação e formação fornecido on-line a 

partir de uma base de dados informática ou da inter-

net; serviços de consultoria profissional no domínio 

do ensino universitário; fornecimento de assistência 

aos estudantes na admissão às universidades, institu-

tos de ensino terciário e colégios de ensino superior; 

publicação de textos, livros, periódicos, impressos, 

fotografias, revistas, materiais de instrução, material 

de ensino e educacionais; publicação de material de 

ensino e materiais didáticos em formato electrónico; 

serviços online de publicações eletrónicas (não descar-

regáveis); produção de programas de rádio e televisão; 

produção de filmes de cinema, cassetes de vídeo, gra-

vações de vídeo e áudio; serviços de entretenimento 

de rádio e de televisão; organização de competições 

para fins educacionais e de formação; entretenimento; 

preparação, condução e organização de actividades 

desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198569

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : City University of Hong Kong

  Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e concepção relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e 

desenvolvimento (para terceiros); serviços de asses-

soria relacionados com a ciência, a engenharia e a 

tecnologia; serviços de engenharia; fornecimento de 

informação em relação à ciência, engenharia e tecno-

logia; consultadoria em tecnologia da informação (TI); 

serviços informáticos relacionados com a compilação 

e processamento de dados computorizados; análise 

computadorizada de dados científicos; serviços de des-

codificação de dados; desenvolvimento de sistemas in-

formáticos para processamento de dados; investigação 

relacionada com processamento de dados; concepção 
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e desenvolvimento de hardware e software informáti-

co; actualização de software informático; apresentar 

páginas na rede informáticas; criação e manutenção 

de páginas na rede para terceiros; monitorização de 

sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de 

software informático e servidores de rede; topografia; 

pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198570

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : City University of Hong Kong

  Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

realização de workshop e formação em relação ao 

empreendedorismo, arranque de empresas, gestão 

empresarial e desenvolvimento empresarial; serviços 

de educação universitária; serviços de educação aca-

démica; serviços de educação relacionados com cursos 

de graduação, pós-graduação, formação profissional e 

formação; educação no domínio da ciência, tecnologia 

e engenharia; educação de ensino superior; educação 

de institutos técnicos; serviços de instrução e forma-

ção; fornecimento e organização de programas de in-

tercâmbio de estudantes para fins educativos; forneci-

mento de serviços de aprendizagem online; serviços de 

educação assistida por computador; ministração de en-

sino à distância através de redes informáticas; serviços 

bibliotecários; organização e realização de conferên-

cias, seminários, workshops, convenções e exposições 

para fins culturais e educativos; organização de confe-

rências para fins comerciais e publicitários; orientação 

profissional (consultoria em educação ou formação); 

serviços de educação assistida por computador; or-

ganização e realização de serviços de cursos educa-

cionais, workshops de formação e formação prática; 

elaboração de cursos, exames e qualificações educati-

vos; organização e realização de exames educacionais; 

serviços de avaliação de examinação e educativa; ser-

viços de formação de pós-graduação; fornecimento de 

cursos educacionais relacionados com a investigação e 

desenvolvimento; provisão cursos por correspondên-

cia; serviços de ensino e formação; fornecimento de 

instalações para fins educacionais e formação; treina-

mento do negócio fornecidos através de uma estrutura 

de simulação; serviços de assessoria e informações nos 

sectores da educação e formação fornecido on-line a 

partir de uma base de dados informática ou da inter-

net; serviços de consultoria profissional no domínio 

do ensino universitário; fornecimento de assistência 

aos estudantes na admissão às universidades, institu-

tos de ensino terciário e colégios de ensino superior; 

publicação de textos, livros, periódicos, impressos, 

fotografias, revistas, materiais de instrução, material 

de ensino e educacionais; publicação de material de 

ensino e materiais didáticos em formato electrónico; 

serviços online de publicações eletrónicas (não descar-

regáveis); produção de programas de rádio e televisão; 

produção de filmes de cinema, cassetes de vídeo, gra-

vações de vídeo e áudio; serviços de entretenimento 

de rádio e de televisão; organização de competições 

para fins educacionais e de formação; entretenimento; 

preparação, condução e organização de actividades 

desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198571

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : City University of Hong Kong

  Endereço : Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e concepção relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e 

desenvolvimento (para terceiros); serviços de asses-

soria relacionados com a ciência, a engenharia e a 

tecnologia; serviços de engenharia; fornecimento de 

informação em relação à ciência, engenharia e tecno-

logia; consultadoria em tecnologia da informação (TI); 
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serviços informáticos relacionados com a compilação 

e processamento de dados computorizados; análise 

computadorizada de dados científicos; serviços de des-

codificação de dados; desenvolvimento de sistemas in-

formáticos para processamento de dados; investigação 

relacionada com processamento de dados; concepção 

e desenvolvimento de hardware e software informáti-

co; actualização de software informático; apresentar 

páginas na rede informáticas; criação e manutenção 

de páginas na rede para terceiros; monitorização de 

sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de 

software informático e servidores de rede; topografia; 

pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198572

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : Ernesto Graditi

  Endereço : Via Filippo Turati 1, 90036, Misilmeri 

(PA) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Francesca Ferrara

  Endereço : Via Cesare Terranova 34, 90131, Pa-

lermo (PA) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

旅行

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198573

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : Ernesto Graditi

  Endereço : Via Filippo Turati 1, 90036, Misilmeri 

(PA) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Francesca Ferrara

  Endereço : Via Cesare Terranova 34, 90131, Pa-

lermo (PA) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198574

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198575

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198576

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198577

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198578

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198579

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198580

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198581

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198582

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198583

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198584

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198585

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198586

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198587

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198588

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198589

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198590

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198593

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cosméticos para cuida-

dos de beleza; preparações cosméticas adelgaçantes; 

soros de beleza; estojos de cosmética; preparações 

cosméticas para o rosto; preparações cosméticas para 

o cuidado da pele; preparações de aloe vera para fins 

cosméticos; preparações para maquilhagem; cremes 

para branquear a pele; máscaras de beleza; loções 

para a pele [cosméticas]; loções para o cabelo; loções 

corporais; cremes para o cuidado do cabelo; produtos 

nutritivos para o cabelo [para uso cosmético]; hidra-

tantes para o cabelo; pó cosmético para o rosto; leites 

de toilette; cremes cosméticos; batons para os lábios; 
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hidratantes; correctores faciais; glosses para os lábios; 

lenços impregnados de loções cosméticas; cosméticos 

não medicinais para acnes; adstringentes para uso 

em cosmética; loções para uso cosmético; aerossóis 

para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; 

refrescantes para o hálito e higiene pessoal; cremes 

desmaquilhantes; preparações para desmaquilhagem; 

leites de limpeza facial; desodorizantes corporais 

[perfumaria]; preparações para fixar o cabelo; tónicos 

capilares [cosméticos]; cremes para as mãos [cosméti-

cos]; bálsamo para os lábios [cosméticos]; cremes para 

remoção de manchas [cosméticos]; loções para bebés 

[cosméticos]; pó para bebés [cosméticos]; hidratantes 

para depois da exposição ao sol; preparações de prote-

ção solar; preparações antitranspirantes para higiene 

pessoal; cremes de barbear; cotonetes algodoados para 

uso cosmético; preparações para a coloração do cabe-

lo; preparações depilatórias; unhas postiças; pestanas 

postiças; adesivos para afixar pestanas postiças; ade-

sivos [matérias colantes] para uso cosmético; adesivos 

para afixar cabelo postiço; preparações para remover 

tintas; champôs; sabonetes; elixires orais, não para uso 

médico; desodorizantes para uso pessoal ou para ani-

mais [perfumaria]; sabonetes para uso cosmético; pro-

dutos de limpeza para fins de higiene íntima pessoal, 

não medicinais; sabões antitranspirantes; preparações 

para a lavagem dos olhos, não sendo para fins médicos; 

sabões desodorizantes; produtos para a lavagem do 

corpo; produtos para lavar o rosto [cosméticos]; sa-

bões não medicinais para acnes; sabões para as mãos; 

preparações para o banho, não sendo para fins médi-

cos; preparações cosméticas para o banho; banhos de 

espuma; sais de banho, não medicinais; dentífricos; 

fragrâncias; fragrâncias para perfumar; fragrâncias 

para perfumar o ambiente; incenso; óleos essenciais; 

óleos de aromaterapia [para uso cosmético]; óleos de 

massagem; produtos de lavandaria; lixívia para roupa; 

amaciadores de tecidos para uso em lavandaria; goma 

de amido para lavandaria; preparações para limpar e 

lavar; panos de limpeza impregnados com detergente; 

preparações antiestáticas para uso doméstico; desen-

gordurantes, sem ser para uso em processos de fabrico; 

preparações para remoção de ferrugem; telas e lixa 

para polir; cremes para couro; polimentos para móveis; 

cremes e lustradores de calçado; cera para polir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198594

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cosméticos para cuida-

dos de beleza; preparações cosméticas adelgaçantes; 

soros de beleza; estojos de cosmética; preparações 

cosméticas para o rosto; preparações cosméticas para 

o cuidado da pele; preparações de aloe vera para fins 

cosméticos; preparações para maquilhagem; cremes 

para branquear a pele; máscaras de beleza; loções 

para a pele [cosméticas]; loções para o cabelo; loções 

corporais; cremes para o cuidado do cabelo; produtos 

nutritivos para o cabelo [para uso cosmético]; hidra-

tantes para o cabelo; pó cosmético para o rosto; leites 

de toilette; cremes cosméticos; batons para os lábios; 

hidratantes; correctores faciais; glosses para os lábios; 

lenços impregnados de loções cosméticas; cosméticos 

não medicinais para acnes; adstringentes para uso 

em cosmética; loções para uso cosmético; aerossóis 

para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; 

refrescantes para o hálito e higiene pessoal; cremes 

desmaquilhantes; preparações para desmaquilhagem; 

leites de limpeza facial; desodorizantes corporais 

[perfumaria]; preparações para fixar o cabelo; tónicos 

capilares [cosméticos]; cremes para as mãos [cosméti-

cos]; bálsamo para os lábios [cosméticos]; cremes para 

remoção de manchas [cosméticos]; loções para bebés 

[cosméticos]; pó para bebés [cosméticos]; hidratantes 

para depois da exposição ao sol; preparações de prote-

ção solar; preparações antitranspirantes para higiene 

pessoal; cremes de barbear; cotonetes algodoados para 

uso cosmético; preparações para a coloração do cabe-

lo; preparações depilatórias; unhas postiças; pestanas 

postiças; adesivos para afixar pestanas postiças; ade-

sivos [matérias colantes] para uso cosmético; adesivos 

para afixar cabelo postiço; preparações para remover 

tintas; champôs; sabonetes; elixires orais, não para uso 

médico; desodorizantes para uso pessoal ou para ani-

mais [perfumaria]; sabonetes para uso cosmético; pro-

dutos de limpeza para fins de higiene íntima pessoal, 

não medicinais; sabões antitranspirantes; preparações 

para a lavagem dos olhos, não sendo para fins médicos; 

sabões desodorizantes; produtos para a lavagem do 

corpo; produtos para lavar o rosto [cosméticos]; sa-

bões não medicinais para acnes; sabões para as mãos; 
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preparações para o banho, não sendo para fins médi-

cos; preparações cosméticas para o banho; banhos de 

espuma; sais de banho, não medicinais; dentífricos; 

fragrâncias; fragrâncias para perfumar; fragrâncias 

para perfumar o ambiente; incenso; óleos essenciais; 

óleos de aromaterapia [para uso cosmético]; óleos de 

massagem; produtos de lavandaria; lixívia para roupa; 

amaciadores de tecidos para uso em lavandaria; goma 

de amido para lavandaria; preparações para limpar e 

lavar; panos de limpeza impregnados com detergente; 

preparações antiestáticas para uso doméstico; desen-

gordurantes, sem ser para uso em processos de fabrico; 

preparações para remoção de ferrugem; telas e lixa 

para polir; cremes para couro; polimentos para móveis; 

cremes e lustradores de calçado; cera para polir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198596

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Bifes de carne de vaca grelhados no 

espeto ( Skewered Wagyu ); bifes de carne de vaca; 

carne de vaca preparada; satay (espetadas de carne 

com molho de amendoim); carne para consumo huma-

no [fresca, refrigerada ou congelada]; produtos de car-

ne processada; sopas e caldos, extratos de carne; peixe, 

aves e caça; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite, 

queijo, manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; 

óleos e gorduras comestíveis; refeições de carne pré-

-confecionadas; pratos de peixe; refeições preparadas 

à base de legumes; refeições preparadas que contêm 

[principalmente] carne; pratos preparados essencial-

mente à base de bolinhas de peixe, legumes, ovos cozi-

dos e caldos (oden).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198597

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

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

publicidade; direção de negócios comerciais; adminis-

tração de empresas; serviços de trabalhos administra-

tivos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198598

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração (com área de 

consumo de refeições); serviços de fornecimento de 

alimentos e bebidas; alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198599

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Four Seasons Hotels (Netherlan-

ds) B.V.

  Endereço : Kingsfordweg 151, 1043 GR Amster-

dam, the Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos; mochilas [com duas alças]; sacos 

de mão; bolsas; carteiras de bolso (sacos); sacos de ti-

racolo; malas de senhora para cerimónia; bolsinhas de 

mão; malinhas de mão; sacos vendidos vazios; bolsas 
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de transporte multi-usos; sacos para campistas; sacos 

para alpinistas; sacos de desporto; bolsas cilíndricas; 

bolsas com cordão; alcofas para transportar crianças; 

pastas para estudantes; sacos de estafeta; sacos de via-

gem; sacos de praia; bolsas de cintura; pastas [maletas]; 

carteiras para cartões de crédito; porta-cartões de vi-

sita; carteiras; carteiras de bolso; bolsas para moedas; 

malas para uso em viagem; sacos de viagem; estojos de 

viagem [marroquinaria]; malas de mão (com rodas); 

malas de viagem; baús [bagagem]; sacos com rodas; 

malas de viagem com rodas; couro e imitação de cou-

ro; bengalas; guarda-chuvas e guarda-sóis; estojos para 

chaves [marroquinaria]; etiquetas para bagagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198600

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Four Seasons Hotels (Netherlan-

ds) B.V.

  Endereço : Kingsfordweg 151, 1043 GR Amster-

dam, the Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; máscaras de tecido (vestu-

ário), excepto para uso médico ou sanitário; calçado; 

chapelaria; luvas [vestuário]; roupões; fatos de banho; 

cachecóis; gravatas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198602

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : NOGUCHI NAOHIKO SAKE 

INSTITUTE Inc.

  Endereço : 1-1, Wa, Kanagaso-machi, Komatsu-

-shi, Ishikawa 923-0171, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Saké; bebidas alcoólicas; excluindo 

cerveja; preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198603

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : 

 NAKAGAWA CO.,LTD

  E ndere ç o : 

3-26-2

 3-26-2 Hannan-Cho Abeno-Ku Osaka-Shi Osaka 545-

-0021, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198604

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : 

 NAKAGAWA CO.,LTD

  E ndere ç o : 

3-26-2

 3-26-2 Hannan-cho Abeno-ku Osaka-shi Osaka 545- 

-0021, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198605

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.
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  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

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

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, ge-

odésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de controlo (inspecção), de so-

corro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumen-

tos para a condução, distribuição, transformação, acu-

mulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; 

aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução 

do som ou de imagens; suportes de registo magnético, 

discos acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento para processamento de dados; software 

informático; programas de computador; software in-

formático fornecido na Internet; software informático 

descarregável, aplicações para telemóveis e software 

de aplicação para os usuários fazerem e gerirem suas 

próprias reservas (bookings) e reservas (reservations); 

software informático descarregável, aplicações para 

telemóveis e software de aplicação para os usuários 

pesquisarem, encomendarem e comprarem artigos e 

serviços; software informático descarregável, aplica-

ções para telemóveis e software de aplicação que per-

mitam soluções para o fornecimento, comunicação e 

administração de planos de fidelidade, planos de in-

centivo, planos de recompensa e de planos de reden-

ção, planos de membros, cupões (vouchers) electróni-

cos, carteiras electrónicas, cupões (coupons) electróni-

cos, marketing electrónico directo, gestão das relações 

com os clientes, campanhas de marketing, base de da-

dos de clientes, gestão de transações, lembretes e de 

outras mensagens; software informático descarregável, 

aplicações para telemóveis e software de aplicação 

para encomenda de serviços relacionado com compras 

online e comercio electrónico; software educacional; 

software informático descarregável para os usuários 

desempenharem e gerirem processos comerciais atra-

vés de uma rede global de computadores incluindo 

gestão de base de dados, vendas, recepção e colocação 

de encomendas, reservas, provisão de desconto a clien-

tes, rastreio de clientes e gestão de inventário e afilia-

ção; software informático descarregável, nomeada-

mente, software informático para transações em pon-

tos de venda; ferramentas de desenvolvimento de 

software para computadores descarregáveis; software 

informático descarregável para compras em linha e re-

servas, rastreio de encomendas e uso como carteiras 

digitais; software informático descarregável que per-

mita as empresas conectarem com e fazer negócios 

com clientes, e assegurar o tráfego de clientes e utili-

zadores; software informático descarregável para ges-

tão de informação de contacto de clientes e terceiros, 

para capturar, registar, organizar, rastrear e gerir tran-

sacções comerciais, para gerir interacções com clientes 

e terceiros, e para integração de marketing; software 

de interface de programação de aplicações ( API ) 

descarregável que permite aos programadores cons-

truir aplicações de software; software educativo des-

carregável com instrução em comércio electrónico, de-

senvolvimento e gestão de negócios, publicidade, ma-

rketing digital, design de websites, e serviço ao cliente; 

software de interface de programação de aplicação 

( API ) descarregável para integrar e converter dife-

rentes padrões de desenvolvimento e padrões de ope-

ração numa interface unificada; software informático 

sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis 

e computadores; software de aplicações para utiliza-

ção em dispositivos móveis; software para processa-

mento electrónico de pagamentos de e para terceiros; 

software informático e software de aplicações utiliza-

dos em relação a serviços financeiros, transacções fi-

nanceiras, comércio electrónico, pagamentos electró-

nicos, câmbios de moeda estrangeira, serviços de cor-

retagem e trading e serviços de aconselhamento ao in-

vestimento; software de autenticação; software e 

software de aplicações (descarregável); software de 

mensagens instantâneas; software de partilha de fi-

cheiros; software de comunicação para a partilha elec-

trónica de dados, áudio, imagens e gráficos através de 

redes informáticas, móveis, sem-fios, e de telecomuni-

cações; software para o processamento de imagens, 

gráficos, áudio, vídeo, e texto; software descarregável 

para facilitar a transmissão electrónica de informa-

ções, dados, documentos, voz, e imagens através da In-

ternet; software descarregável para permitir aos utili-

zadores participarem em reuniões e aulas pela Inter-

net, com acesso a dados, documentos, imagens e 

software de aplicações através de um navegador da 

web; software descarregável para aceder, visualizar, e 

controlar remotamente computadores e redes informá-

ticas; software de computação em nuvem descarregá-

vel; software descarregável baseado em computação 

em nuvem; software para o rastreio e avaliação de 

comportamento de clientes e pessoas em relação a de-

cisões de compra; software de aplicações para utiliza-

ção em relação à conservação ambiental, alterações 
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climáticas e às compensações de carbono; publicações 

electrónicas on-line (descarregáveis a partir da Inter-

net ou de uma rede informática ou de uma base de da-

dos informática); publicações electrónicas descarregá-

veis sob a forma de revistas, artigos, brochuras, folhe-

tos, fichas técnicas, materiais informativos, manuais de 

instruções no domínio de negócios comerciais, comér-

cio electrónico, tecnologias de informação, computa-

ção em nuvem, telecomunicações, Internet, formação 

em negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

periféricos informáticos; computadores portáteis (no-

tebooks); computadores portáteis (laptops); computa-

dores portáteis; computadores portáteis; assistentes 

pessoais digitais; leitores multimédia portáteis; tele-

móveis; smartphones; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; 

servidores informáticos; hardware para ligação a redes 

informáticas e de telecomunicações; adaptadores, co-

mutadores, dispositivos de encaminhamento e centrais 

de redes informáticas; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação sem fios e com fios; suportes para lap-

tops, sacos para computadores; dispositivos de extin-

ção de fogo; hardware e firmware; sistemas de navega-

ção para automóveis; discos compactos; música digital 

(descarregável a partir da Internet); aparelhos de tele-

comunicações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel, acessórios para telemóveis: jogos, ima-

gens, películas cinematográficas, filmes e música des-

carregáveis; sistemas de alarme; câmaras de seguran-

ça; unidades móveis de radiodifusão e teledifusão; 

equipamento de teledifusão; câmaras, câmaras de ví-

deo; auscultadores; auriculares; altifalantes; dispositi-

vos e equipamento para sistemas de posicionamento 

global (GPS); programas e software informático, elec-

trónico e de videojogos (incluindo software descarre-

gável a partir da Internet); monitores de cristais líqui-

dos para equipamento de telecomunicações e electró-

nico; descodificadores de televisão; aparelhos de con-

trolo remoto; programas de armazenamento de dados; 

óculos e óculos de sol; óculos 3D; painéis de sinaliza-

ção electrónicos; cartões bancários codificados ou 

magnéticos de crédito, débito, dinheiro, débito, telefo-

ne e cartões de identificação; pagamento codificado ou 

magnético pré-pago, bancário, crédito, débito, dinhei-

ro e cartões de identificação; caixas automáticas [de 

dinheiro]; leitores de livros electrónicos; cartuchos de 

toner (vazios) para impressoras e fotocopiadoras; dis-

positivos para vigilância de bebés; dispositivos para vi-

deovigilâncias de bebés; para-sóis para objectivas; 

computadores tablet; cartões de acesso codificados; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

computadores, sma r tphones, mon itores, ec rãs, 

hardware, dispositivos para registo de actividade físi-

ca, equipamento áudio, aparelhos de comunicações, 

aparelhos de telecomunicações, dispositivos informáti-

cos periféricos, leitores multimédia portáteis e disposi-

tivos digitais de comunicações electrónicas para usar 

no corpo; computadores, smartphones, monitores, 

ecrãs, hardware, dispositivos para registo de activida-

de física, equipamento áudio, aparelhos de comunica-

ções, aparelhos de telecomunicações, dispositivos in-

formáticos periféricos, leitores multimédia portáteis e 

dispositivos digitais de comunicações electrónicas 

para usar no corpo, todos para facilitar transacções de 

pagamento e informações bancárias e para efectuar 

actividades bancárias; computadores, smartphones, 

monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo 

de actividade física, equipamento áudio, aparelhos de 

comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispo-

sitivos informáticos periféricos, leitores multimédia 

portáteis e dispositivos digitais de comunicações elec-

trónicas para usar no corpo, todos capazes de permitir 

o acesso sem fios a redes de comunicações, redes de 

telecomunicações e à Internet; aplicações móveis des-

c a r regáve i s pa r a ut i l i z a r c o m c o mput a dore s, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo; software de 

a p l i c a ç õ e s p a r a u t i l i z a r c o m c o m p u t a d o r e s, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198606

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.
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  Nacionalidade :  Caimanesa
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[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

organização, exploração e supervisão de planos de fi-

delização e incentivo; serviços de publicidade presta-

dos através da internet; produção de publicidade tele-

visiva e radiofónica; contabilidade; venda em hasta pú-

blica [leilão]; feiras comerciais; sondagem de opinião; 

processamento de dados; fornecimento de informações 

de negócios; serviços de agências de publicidade; ser-

viços de publicidade para terceiros; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria empresarial na área da dis-

ponibilização de conhecimento relacionado com a 

web; serviços de consultadoria comercial na área da 

colaboração on-line e tecnologias de colaboração; ser-

viços de consultadoria nas áreas de vendas e marke-

ting; serviços de gestão de projectos comerciais; servi-

ços de gestão de projectos comerciais relacionados 

com o desenvolvimento, preparação, organização, pro-

dução, gravação, monitorização e seguimento de even-

tos na web, conferências, programas de formação, pro-

gramas de aprendizagem, e seminários; estudos de 

mercado e serviços de consultoria empresarial; servi-

ços de consultadoria empresarial relacionados com a 

facilitação da realização de negócios através de redes 

informáticas locais e globais localizando e prestando 

referências para a entrega de uma ampla variedade de 

actividades e produtos e serviços de consumo; divulga-

ção de informação empresarial de bens e serviços de 

terceiros através de redes informáticas locais e globais; 

serviços de consultoria empresarial relacionados com 

o fornecimento de um web site numa rede informática 

global através do qual terceiros podem oferecer e pro-

curar bens e serviços, colocar, determinar o estado de 

potenciais clientes e de encomendas e de concretizá-

-las, celebrar contratos e desenvolver transacções co-

merciais; prestação de serviços de encomendas infor-

matizadas on-line; publicidade de bens e serviços de 

terceiros através de redes informáticas locais e globais; 

serviços de agências de importação-exportação inter-

nacionais; aluguer de espaços publicitários em meios 

de comunicação; serviços de transacções on-line rela-

cionados com leilões electrónicos e prestação de ava-

liações comerciais em relativo àqueles; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

saria relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; assistência empresarial relacionada com a facilita-

ção de transacções comerciais através de redes infor-

máticas locais e globais; serviços de consultadoria em 

matéria de gestão corporativa; serviços de promoção 

de marketing; publicação de materiais de publicidade; 

marketing de imóveis disponíveis; disseminação de 

materiais de publicidade, actualização de materiais de 

publicidade, compilação de publicidade para uso em 

páginas web na Internet; aluguer de espaços publicitá-

rios; processamento de dados informáticos; serviços de 

vendas, negócios comerciais e de informações promo-

cionais; serviços de resposta telefónica (para assinan-

tes ausentes); serviços de resposta telefónica (para ter-

ceiros); leilões através da Internet; gestão de pessoal; 

fornecimento de informações de vendas, empresas, 

publicidade e promoções através de uma rede informá-

tica global e através da Internet; serviços de retalho 

online para produtos de consumo; serviços de gestão 

comercial para lojas online; optimização de tráfego de 

sítios na rede online para terceiros; operação e provi-

são de mercados online e mercados baseados em apli-

cação de software para vendedores e compradores de 

artigos e/ou serviços; apresentação de produtos nos 

meios de comunicação, para fins de venda a retalho; 

serviços de venda a retalho e por grosso de prepara-

ções para branquear e outros substâncias para a roupa, 

preparações para o branqueamento de couro, amacia-

dores de tecidos para a roupa, preparações para lim-

par, polir, desengordurar e raspar, preparações para 

abrilhantamento [polimento], tela abrasiva [areia] para 

polir, papel para polir, tele abrasiva [vidro] para polir, 

papel de lixa, caras para soalhos, pomadas [graxa] 

para sapatos, preparações para polir mobílias e soa-

lhos, detergentes sem ser para uso em operações de fa-

brico e para uso médico, preparações para limpeza a 

seco, ar comprimido enlatado para limpeza e elimina-

ção de pó, preparações para remoção de cores, prepa-

rações para remoção de vernizes, preparações para a 

limpeza de papéis de parede, líquidos para lava-vidros 

de pára-brisas, preparações para perfumar ambientes, 

varetas de incenso, sabão medicinal, extractos de flo-
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res [perfumaria], géis de massagem, excepto para uso 

medicinal, preparações de proteção solar, preparações 

para bronzear [cosméticos], batons para os lábios, es-

tojos para batons, preparações cosméticas para o cui-

dado da pele, preparações cosméticas adelgaçantes, 

adesivos [matérias colantes] para uso cosmético, pre-

parações para o cuidado das unhas, produtos para re-

mover maquilhagem, champôs, champôs secos, cham-

pôs para animais de estimação [preparações para lava-

gem não medicinais], loções capilares, loções pós-bar-

ba [after-shave], produtos para barbear, dentífricos, 

géis branqueadores para uso dental, preparações para 

bochechar, sem ser para uso médico, laca para cabelos, 

tintas para cabelos, preparações antitranspirantes para 

higiene pessoal, desodorizantes [perfumaria], prepara-

ções farmacêuticas e veterinárias, vacinas, unguentos 

contra as queimaduras do sol, produtos higiénicos para 

a medicina, preparações para a esterilização, soluções 

para lentes de contacto, forro de cuecas [produtos hi-

giénicos], remédios para a transpiração dos pés, pro-

dutos alimentares dietéticos e substâncias concebidas 

para uso medicinal ou todas para uso veterinário, leve-

dura para uso farmacêutico, açúcar para uso medici-

nal, suplementos dietéticos de geleia real, alimentos 

para bebés, suplementos alimentares para humanos e 

animais, suplementos nutricionais, preparações de vi-

taminas, pílulas de bronzeamento, pílulas de emagre-

cimento, cigarros sem tabaco para uso medicinal, em-

plastros, material para pensos, panos cirúrgicos, im-

plantes cirúrgicos compostos por tecidos vivos, maté-

rias para chumbar os dentes, ceras dentárias, prepara-

ções de higiene bocal para uso medicinal, desinfectan-

tes, produtos para a destruição de animais nocivos, 

fungicidas, herbicidas, veneno mata-ratos, repelentes 

para cães, telefones, conjuntos portáteis para telemó-

vel, acessórios para telemóveis, produtos electrónicos, 

nomeadamente, rádio câmaras, assistentes pessoais 

(PDAs), leitores de MP3, dispositivos electrónicos di-

gitais portáteis e de mão para a gravação, organização, 

transmissão, manipulação e revisão de ficheiros de áu-

dio, telemóveis, dispositivos de comunicação electróni-

cos portáteis, câmaras, leitores de discos compactos 

[leitores de CD], gravadores de vídeo e câmaras de ví-

deo, produtos de telecomunicações, hardware e 

software, baterias, carregadores de baterias, aparelhos 

e instrumentos para o registo, a recepção, a transmis-

são, e/ou a reprodução de dados, informações, imagens 

e/ou som, aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médi-

cos, dentários e veterinários, aparelhos de obstetrícia, 

aparelhos de raio-x para uso médico, aparelhos tera-

pêuticos de ar quente, cobertores elétricos para uso 

médico, aparelhos para análise médica, aparelhos para 

análise do sangue, aparelhos acústicos para pessoas 

com deficiências auditivas, dispositivos para proteção 

auditiva, aparelhos de massagem, travesseiros de ar 

para uso médico, almofadas de ar para uso médico, 

aparelhos de exercício físico para fins médicos, vapori-

zadores de uso médico, aparelhos de fumigação, para 

uso médico, almofadas térmicas para primeiros socor-

ros, poltronas para uso médico ou dentário, membros, 

olhos e dentes artificiais, artigos ortopédicos, material 

de sutura, ligaduras para as articulações, implantes ci-

rúrgicos compostos por materiais artificiais, biberons 

[biberões], limpadores de línguas, radiografias para 

uso médico, metais preciosos, joalharia, pedras precio-

sas, produtos de impressão, papelaria, cartões codifi-

cados magneticamente e não codificados magnetica-

mente, mobiliário, molduras, utensílios para uso do-

méstico e para a cozinha, artigos de vidro, porcelana, 

e terracota, tecidos, vestuário, calçado, chapelaria, 

rendas e bordados, botões, faixas, alfinetes e agulhas, 

flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos 

electrónicos, produtos químicos destinados à indús-

tria, à ciência, à fotografia e à agricultura, tintas, ver-

nizes, lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, pro-

dutos de perfumaria, cosméticos, loções capilares e 

corporais, óleos essenciais, preparações para limpar e 

branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, prepara-

ções farmacêuticas, veterinárias e sanitárias, serralha-

ria e quinquilharia metálica, aparelhos eléctricos para 

cozinha, aparelhos eléctricos para a limpeza domésti-

ca, aparelhos eléctricos para a higiene pessoal e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas 

manuais, computadores, máquinas de calcular, apare-

lhos e instrumentos fotográficos, cinematográficos e 

ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumen-

tos cirúrgicos e médicos, aparelhos de iluminação, de 

aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de 

refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribui-

ção de água e instalações sanitárias, veículos, armas 

de fogo, pirotecnia, objectos em prata, instrumentos 

de relojoaria e cronométricos, instrumentos de música, 

revistas, cartões, livros, folhetos, cartazes, cartões im-

pressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas de 

preço, sacos com pegas em papel ou cartão, porta-car-

tazes em papel ou em cartão, cartões postais, cartões 

de boas-festas, embalagens em papel para embalagem, 

caixas de papelão, sacos e bolsas de papel, autocolan-

tes [artigos de papelaria], lenços e lenços de bolso [em 

papel], modelos e figurinhas em papel, sacos de papel 
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para festas, papel, cartão, papel de embalagem, car-

tões em papel, caixas em papel, papelaria, imagens, 

máquinas de escrever e artigos de escritório, materiais 

de embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso 

no fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e 

imitações do couro e vestuário em couro, cintos em 

couro, bolsas em couro, capas em couro para dispositi-

vos electrónicos, bolsas de mão, bolsas, carteiras, pas-

tas em couro, sacos, bagagem, guarda-chuvas, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para 

uso têxtil, cabides para vestuário, esteiras de mesa, ar-

tigos para a costura, coberturas de cama e de mesa, 

brinquedos e artigos de desporto, alimentos e bebidas, 

carne, peixe, não vivo, aves domésticas, frutos e legu-

mes em conserva, secos e cozidos, doces [geleias] e 

coulis de frutas [molhos], ovos, leite e laticínios, óleos 

e gorduras para a alimentação, café, chá, cacau, açú-

car, arroz, farinhas, pães e bolos, condimentos, fruta e 

legumes frescos, cerveja, águas minerais, bebidas de 

fruta e outras bebidas não alcoólicas, bebidas alcoóli-

cas, flores, cestos para flores, taças e vasos para flores 

e plantas, decorações florais, tabaco, artigos para fu-

madores e fósforos; distribuição de material publicitá-

rio [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; serviços 

de agências de compra e venda; selecção de produtos e 

aquisição de produtos por conta de indivíduos e em-

presas; serviços de encomendas para terceiros; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso, serviços de ven-

da a retalho on-line, serviços de venda em grande ar-

mazém, serviços de venda a retalho em supermerca-

dos, todos em relação a preparações para branquear e 

outras substâncias para a lavagem, preparações para o 

branqueamento de couro, amaciadores de tecidos para 

a roupa, preparações para limpar, polir, desengordurar 

e raspar, preparações para abrilhantamento [polimen-

to], tela abrasiva [areia] para polir, papel para polir, 

tele abrasiva [vidro] para polir, papel de lixa, caras 

para soalhos, pomadas [graxa] para sapatos, prepara-

ções para polir mobílias e soalhos, detergentes sem ser 

para uso em operações de fabrico e para uso médico, 

preparações para limpeza a seco, ar comprimido enla-

tado para limpeza e eliminação de pó, preparações 

para remoção de cores, preparações para remoção de 

vernizes, preparações para a limpeza de papéis de pa-

rede, líquidos para lava-vidros de pára-brisas, prepara-

ções para perfumar ambientes, varetas de incenso, sa-

bões, sabão medicinal, produtos de perfumaria, ex-

tractos de flores [perfumaria], óleos essenciais, géis de 

massagem, excepto para uso medicinal, preparações 

de proteção solar, preparações para bronzear [cosmé-

ticos], cosméticos, batons para os lábios, estojos para 

batons, preparações cosméticas para o cuidado da 

pele, preparações cosméticas adelgaçantes, adesivos 

[matérias colantes] para uso cosmético, preparações 

para o cuidado das unhas, produtos para remover ma-

quilhagem, champôs, champôs secos, champôs para 

animais de estimação [preparações para lavagem não 

medicinais], loções capilares, loções pós-barba, produ-

tos para barbear, dentífricos, géis branqueadores para 

uso dental, preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico, laca para cabelos, tintas para cabelos, pre-

parações antitranspirantes para higiene pessoal, deso-

dorizantes [perfumaria], preparações farmacêuticas e 

veterinárias, vacinas, unguentos contra as queimadu-

ras do sol, produtos higiénicos para a medicina, prepa-

rações para a esterilização, soluções para lentes de 

contacto, forro de cuecas [produtos higiénicos], remé-

dios para a transpiração dos pés, produtos alimentares 

dietéticos e substâncias concebidas para uso medicinal 

ou todas para uso veterinário, levedura para uso far-

macêutico, açúcar para uso medicinal, suplementos 

dietéticos de geleia real, alimentos para bebés, suple-

mentos alimentares para humanos e animais, suple-

mentos nutricionais, preparações de vitaminas, pílulas 

de bronzeamento, pílulas de emagrecimento, cigarros 

sem tabaco para uso medicinal, emplastros, material 

para pensos, panos cirúrgicos, implantes cirúrgicos 

compostos por tecidos vivos, matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias, preparações de higiene bo-

cal para uso medicinal, desinfectantes, produtos para 

a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbici-

das, veneno mata-ratos, repelentes para cães, instru-

mentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino, aparelhos e instrumentos para a condução, distri-

buição, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da corrente eléctrica, aparelhos e instrumentos 

para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a repro-

dução de dados, informações, imagens e/ou som, su-

portes de registo magnético, discos de gravação, meca-

nismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas regis-

tadoras, máquinas de calcular, equipamento de pro-

cessamento de dados, computadores, periféricos infor-

máticos, computadores portáteis (notebooks), compu-

tadores portáteis (laptops), computadores portáteis, 

computadores portáteis, assistentes pessoais digitais, 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS), estações de trabalho informáti-

cas, servidores, hardware para ligação a redes infor-
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máticas e de telecomunicações, adaptadores, comuta-

dores, dispositivos de encaminhamento e centrais de 

redes informáticas, modems e cartões e dispositivos de 

comunicação sem fios e com fios, suportes para lap-

tops, sacos para computadores, hardware e firmware, 

software informático, programas de computador, 

software (incluindo software descarregável a partir da 

Internet), software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros, software de autentica-

ção, software fornecido através da Internet, publica-

ções electrónicas on-line (descarregáveis a partir da 

Internet ou de uma rede informática ou de uma base 

de dados informática), software descarregável para fa-

cilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, voz, e imagens através da Internet, 

software descarregável para permitir aos utilizadores 

participarem em reuniões e aulas pela Internet, com 

acesso a dados, documentos, imagens e software de 

aplicações através de um navegador da web, software 

descarregável para aceder, visualizar, e controlar re-

motamente computadores e redes informáticas, publi-

cações electrónicas descarregáveis sob a forma de arti-

gos, artigos de investigação, materiais informativos no 

domínio de telecomunicações, Internet, formação, ne-

gócios comerciais, vendas e marketing, sistemas de 

alarme, dispositivos de extinção de fogo, câmaras de 

segurança, câmaras, câmaras de vídeo, câmaras digi-

tais, telefones, telemóveis, smartphones, conjuntos 

portáteis para telemóvel, acessórios para telemóveis, 

produtos electrónicos, nomeadamente, rádio câmaras, 

assistentes pessoais (PDAs), leitores de MP3, disposi-

tivos electrónicos digitais portáteis e de mão para a 

gravação, organização, transmissão, manipulação e re-

visão de ficheiros de áudio, telemóveis, dispositivos de 

comunicação electrónicos portáteis, câmaras, leitores 

de discos compactos [leitores de CD], gravadores de 

vídeo e câmaras de vídeo, produtos de telecomunica-

ções, leitores multimédia portáteis, discos compactos, 

música digital (descarregável a partir da Internet), 

aparelhos de telecomunicações, esteiras para o rato, 

jogos, imagens, películas cinematográficas, filmes e 

música descarregáveis, unidades móveis de radiodifu-

são e teledifusão, equipamento de teledifusão, auscul-

tadores, auriculares, altifalantes, programas e software 

electrónico e de videojogos (incluindo software des-

carregável a partir da Internet), aparelhos de diverti-

mento e jogos electrónicos, jogos e brinquedos electró-

nicos, monitores de cristais líquidos para equipamento 

de telecomunicações e electrónico, descodificadores 

de televisão, aparelhos de controlo remoto, programas 

de armazenamento de dados, óculos e óculos de sol, 

painéis de sinalização, caixas automáticas [de dinhei-

ro], aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, den-

tários e veterinários, aparelhos de obstetrícia, apare-

lhos de raio-x para uso médico, aparelhos terapêuticos 

de ar quente, cobertores elétricos para uso médico, 

aparelhos para análise médica, aparelhos para análise 

do sangue, aparelhos acústicos para pessoas com defi-

ciências auditivas, dispositivos para proteção auditiva, 

aparelhos de massagem, travesseiros de ar para uso 

médico, almofadas de ar para uso médico, aparelhos 

de exercício físico para fins médicos, vaporizadores de 

uso médico, aparelhos de fumigação, para uso médico, 

almofadas térmicas para primeiros socorros, poltronas 

para uso médico ou dentário, membros, olhos e dentes 

artificiais, artigos ortopédicos, material de sutura, li-

gaduras para as articulações, implantes cirúrgicos 

compostos por materiais artificiais, biberons [bibe-

rões], limpadores de línguas, radiografias para uso mé-

dico, jornais, revistas, periódicos, agendas, cartões, li-

vros, folhetos, cartazes, cartões impressos, circulares, 

catálogos, calendários, etiquetas de preço, sacos com 

pegas em papel ou cartão, porta-cartazes em papel ou 

em cartão, cartões postais, cartões de boas-festas, em-

balagens em papel para embalagem, caixas de papelão, 

sacos e bolsas de papel, autocolantes [artigos de pape-

laria], cartões, lenços e lenços de bolso [em papel], 

modelos e figurinhas em papel, sacos de papel para 

festas, papel, cartão, papel de embalagem, cartões em 

papel, caixas em papel, papelaria, produtos de impres-

são, artigos para encadernação, fotografias, papelaria, 

cartões, imagens, máquinas de escrever e artigos de 

escritório, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, adesivos 

(matérias colantes) para papelaria ou para uso domés-

tico, material para artistas, pincéis, material de instru-

ção e de ensino (com excepção de aparelhos), matérias 

plásticas para embalagem, caracteres de impressão, 

clichés, sacos com pegas em matérias plásticas, direc-

tórios telefónicos, de faxes, de correio electrónico e de 

websites impressos, materiais de marketing e promo-

cionais impressos, artigos publicitários impressos, ma-

nuais para fins de instrução, aparelhos eléctricos para 

cozinha, máquinas de barbear elétricas, escovas de 

dentes eléctricas, baterias, carregadores de baterias, 

cartões codificados magneticamente e não codificados 

magneticamente, mobiliário, molduras, utensílios para 

uso doméstico e para a cozinha, artigos de vidro, por-

celana, e terracota, produtos químicos destinados à in-

dústria, à ciência, à fotografia e à agricultura, tintas, 
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vernizes, lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, 

produtos de perfumaria, cosméticos, loções capilares e 

corporais, óleos essenciais, preparações para limpar e 

branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, prepara-

ções farmacêuticas, veterinárias e sanitárias, serralha-

ria e quinquilharia metálica, aparelhos eléctricos para 

cozinha, aparelhos eléctricos para a limpeza domésti-

ca, aparelhos eléctricos para a higiene pessoal e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas 

manuais, aparelhos e instrumentos fotográficos, cine-

matográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, apare-

lhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos de 

iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de 

cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, 

de distribuição de água e instalações sanitárias, veícu-

los, armas de fogo, pirotecnia, objectos em prata, ins-

trumentos de relojoaria e cronométricos, metais pre-

ciosos, joalharia, pedras preciosas, capas em couro 

para dispositivos electrónicos, vestuário em couro, 

bolsas em couro, cintos em couro, bolsas de mão, bol-

sas, carteiras, pastas em couro, sacos, bagagem, guar-

da-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios 

e linhas para uso têxtil, cabides para vestuário, estei-

ras de mesa, artigos para a costura, coberturas de 

cama e de mesa, tecidos, vestuário, calçado, chapela-

ria, rendas e bordados, botões, faixas, alfinetes e agu-

lhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, brinquedos e 

artigos de desporto, alimentos e bebidas, carne, peixe, 

não vivo, aves domésticas, frutos e legumes em conser-

va, secos e cozidos, doces [geleias] e coulis de frutas 

[molhos], ovos, leite e laticínios, óleos e gorduras para 

a alimentação, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, 

pães e bolos, condimentos, fruta e legumes frescos, 

cerveja, águas minerais, bebidas de fruta e outras be-

bidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, flores, flores 

secas, tabaco, artigos para fumadores e fósforos, per-

mitindo igualmente que os clientes possam visualizar 

e comprar convenientemente estes produtos através de 

um web site na Internet com mercadorias em geral e 

numa loja de venda por grosso, através de um catálogo 

de mercadorias em geral para venda à distância ou 

através de telecomunicações e em lojas de venda a re-

talho; serviços de secretariado; serviço de administra-

ção de contas comerciais em linha para terceiros no 

domínio do comércio electrónico; serviços de consul-

toria relacionados com a prestação de serviços ao 

cliente; serviços de gestão empresarial relacionados 

com o comércio electrónico e operação de lojas e sítios 

na rede em linha; serviços de assistência empresarial 

relacionados com a monitorização, optimização, repa-

ração e resolução de problemas de servidores informá-

ticos; prestação de serviços de administração de contas 

comerciais em linha para outros no domínio do aloja-

mento web e integração de uma loja em linha com ou-

tras plataformas e aplicações de software; serviços em-

presariais, nomeadamente, serviços ao cliente para 

terceiros na natureza de prestação de assistência aos 

clientes no domínio do alojamento, ligação e integra-

ção de sítios na rede e aplicações de comércio electró-

nico; serviços empresariais, nomeadamente, serviços 

ao cliente para terceiros na natureza de prestação de 

assistência a clientes no domínio da configuração, ac-

tualização, monitorização, optimização, reparação e 

resolução de problemas de servidores informáticos e 

outro hardware informático; serviços empresariais, 

nomeadamente, serviços ao cliente para terceiros na 

natureza de prestação de assistência a clientes no do-

mínio do armazenamento gerido de dados, backup e 

restauração de sítios na rede e aplicações de comércio 

electrónico; serviços de gestão empresarial relaciona-

dos com a gestão da cadeia de fornecimento e expedi-

ção; fornecimento de informação estatística empresa-

rial; organização de exposições com fins comerciais ou 

de publicidade; serviços de assistência empresarial re-

lacionados com a compilação e aluguer de listas e cor-

reio; investigações em negócios comerciais; serviços de 

administração comercial para o processamento de 

vendas feitas através da Internet; serviços de referên-

cias comerciais e de colocação de pessoal; serviços de 

agências de despacho alfandegário (serviços de agên-

cias de importação-exportação); serviços de agências 

de importação-exportação (despacho alfandegário); 

serviços de agências para a subscrição de jornais; re-

produção de documentos; transcrição de comunica-

ções (incluindo a escrita em papel stencil [papel para 

mimeógrafo]); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão do relacionamento com clientes; gestão de em-

presas em relação a comércio electrónico; gestão e ad-

ministração de negócios relacionados com programas 

de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de 

beneficência, nomeadamente, organização e realização 

de programas de voluntariado e projectos de serviço 

comunitário; aluguer de stands de vendas; fornecimen-

to de informações em matéria de contactos comerciais; 

optimização de motores de busca; optimização de trá-

fego de websites; serviços publicitários através de PPC 

(pay-per-click); serviços de intermediação comercial; 

gestão de negócios comerciais para prestadores de ser-

viços em regime de freelance; negociação e conclusão 

de transações comerciais para terceiros; actualização e 
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manutenção de dados em bases de dados informáticas; 

serviços de gestão de projectos comerciais para projec-

tos de construção; fornecimento de informações co-

merciais através de um website; promoção de bens e 

serviços através do patrocínio de eventos desportivos; 

serviços de aquisições; serviços de fornecimento para 

terceiros, trocas comerciais e serviços de informação 

para consumidores; serviços informatizados de reco-

lha de dados de pontos de venda; promoção da venda 

de bens e serviços de terceiros através da concessão de 

pontos por utilização de cartões de crédito ou utiliza-

ção de software de aplicações de finanças móvel; de-

senvolvimento e coordenação de projetos de volunta-

riado para organizações de caridade; informações pro-

mocionais e serviços de assessoria prestados a mem-

bros, assinantes e utilizadores de programas de fideli-

zação, incentivo e oferta; serviços promocionais sob a 

forma de programas de bónus para compras de deter-

minados produtos e serviços, incluindo a oferta de be-

nefícios relacionados com compras e estilos de vida 

ecológicos; gestão comercial de frotas de transporte; 

informação, assessoria e consultadoria em relação a 

todos os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198607

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

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

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, monetários e ban-

cários; serviços de seguros; negócios de propriedade 

imobiliária; aprovação e reconciliação de transacções 

financeiras via uma rede informática mundial; servi-

ços financeiros e serviços bancários on-line; serviço 

de cartão de crédito, processamento e transmissão de 

contas e pagamentos das mesmas, e provisão de se-

guros para transacções financeiras; serviços de trans-

ferência de fundos; transmissão de fundos por meios 

electrónicos para terceiros; transferência de pagamen-

tos para terceiros via Internet; serviços financeiros 

como sejam serviços de processamento de facturas e 

de pagamento; mediação e gestão de alugueres e ar-

rendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades 

imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; 

apreciação de propriedades imobiliárias, financiamen-

to de propriedades imobiliárias, investimento de pro-

priedades imobiliárias; serviços de corretagem de pro-

priedades imobiliárias; serviços de agência de proprie-

dades imobiliárias; serviços de agência para habitação; 

serviços de actuários; serviços de consultadoria e de 

gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de ren-

das; aluguer de escritórios (propriedades imobiliárias); 

aluguer de apartamentos e andares; provisão de infor-

mação financeira via Internet; serviços de depósito de 

valores e de emissão de vales de viagem; investimentos 

de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios 

bancários, propriedades imobiliárias); serviços de ges-

tão financeira e de activos; serviços financeiros e de se-

guros; serviços financeiros providenciados por meio de 

telecomunicações; serviços de aconselhamento e con-

sultadoria financeira; serviços bancários on-line; servi-

ços bancários providenciados on-line a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação 

em bolsas de valores; corretagem de acções e obriga-

ções, análise financeira; serviços de cartão de débito, 

serviços de cartão de crédito e serviços de garantia de 

cheques; serviços bancários, de contas de poupança 

e de investimentos; serviços de compensação finan-

ceira; verificação do crédito via rede de informação 

informática mundial; serviços de gestão do risco de 

crédito electrónicos; serviços de pagamento electróni-

co de compras e de pagamento electrónico de contas; 

serviços de débito e de crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões 

de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; 

serviços de informação relacionados com finanças e se-

guros, providenciados on-line a partir de uma base de 

dados de computador ou da Internet; agência para co-

branças de contas de gás e de electricidade; avaliação 

de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação 

de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; pro-

visão de informação sobre impostos (serviços financei-

ros); organização de colectas de beneficência; colectas 

de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer 

de caixas automáticas ou máquinas de caixas electró-

nicas; serviços de pagamento on-line; organização de 

financiamento para projectos de construção; emissão 

de ordens de pagamento de valores; transferência ele-
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trónica de fundos; serviços de troca de moeda e servi-

ços de câmbio, serviços de caixas automáticas, forneci-

mento de cartões de pré-pagamento e títulos de valor, 

serviços de transferência de dinheiro; todos os acima 

mencionados fornecidos através de meios electrónicos; 

serviços de consultadoria, informação e aconselha-

mento relacionados com a transferência electrónica de 

fundos; serviços de transferência de moeda estrangei-

ra; serviços de troca de moeda e serviços de câmbio; 

serviços de operações cambiais; serviços de transações 

com divisas; serviços de mercado de transacção de 

divisas; transacções financeiras através de blockchain; 

colectas de beneficência; fornecimento de serviços de 

angariação de fundos de caridade relacionados com 

compensação pela emissão de carbono; corretagem de 

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação de carbono; financiamen-

to de, e investimento em, projectos para reducção de 

emissões; investimento em programas e projectos de 

compensação de carbono; investimento em fundos de 

reducção de emissões; fornecimento de empréstimos; 

concessão de empréstimos temporários; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria em relação aos 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198608

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

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

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicação; serviços 

de comunicações através de transmissões em platafor-

mas na internet, software informático, aplicações de 

telemóveis e aplicações e portais de software; serviços 

de transmissão de mensagens através de computador; 

serviços de transmissão (carregamento, afixação ou 

exibição) de dados e informação, através de fóruns 

em linha; fornecimento de fóruns em linha; serviços 

de consultoria relacionada com transmissão de comu-

nicação; serviços de comunicação por computador; 

serviços de transmissão de comunicações no ponto de 

venda; fornecimento de serviços de comunicação em 

linha para transferir utilizadores de sítios na rede para 

outras aplicações telefónicas, software de aplicação e 

sítios na rede; serviços de mensagens electrónicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198609

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

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

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e desenvolvimento relacionados com os mes-

mos, serviços de análise e pesquisas industriais; con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software; 

software como serviço [SaaS]; cadeias de blocos como 

serviço [BaaS]; encriptação, desencriptação e autenti-

cação de informação, mensagens e dados; prestação de 

serviços de autenticação de utilizadores utilizando tec-

nologia biométrica, de reconhecimento facial, de au-

tenticação por impressões digitais, de reconhecimento 

de voz e outros tipos de hardware e software de auten-

ticação para a prestação de serviços financeiros, tran-

sacções de comércio electrónico, donativos, acompa-

nhamento de produtos licenciados e envolvimento com 

fãs; serviços de protecção de dados; segurança, protec-

ção e recuperação em matéria de TI (tecnologias de 

informação); análise de ameaças à segurança informá-

tica para proteção de dados; fornecimento de serviços 

de segurança para redes informáticas, acesso a compu-

tadores e transacções informatizadas; certificação 

(controle de qual idade) de dados através de blo-

ckchain; autenticação de dados através de blockchain; 

incluindo todos os serviços acima mencionados para 

utilização com sistemas de pagamento; serviços infor-

máticos relacionados com a transmissão de informa-

ção, dados, documentos, e imagens através da Internet; 

provedor de serviços de aplicação [ASP], nomeada-

mente, alojamento de aplicações de software informá-

tico de terceiros; provedor de serviços de aplicação 

[ASP] para a prestação de software na área de confe-

rências, áudio conferências, mensagens electrónicas, 
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colaboração em documentos, videoconferências, e 

processamento de voz e chamadas à base da web; for-

necimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; serviços de apoio técnico relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line onde utilizadores registados podem participar em 

discussões, recolher reacções dos seus pares, constituir 

comunidades virtuais, participar em serviços de redes 

sociais, e partilhar documentos; assessoria em tecnolo-

gia informática prestada a utilizadores da Internet 

através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos relacionados com a criação de índices de in-

formação, sites e recursos em redes informáticas; pres-

tação de motores de pesquisa; concepção de computa-

dores, computadores portáteis (notebooks), computa-

dores portáteis (laptops), computadores portáteis e de 

mão; concepção de assistentes pessoais digitais e leito-

res multimédia pessoais; concepção de telemóveis e 

smartphones; concepção de câmaras digitais; serviços 

de computadores; programação de computadores; ser-

viços de integração de sistemas informáticos; análise 

informática; programação de computadores para a de-

fesa contra vírus; serviços de software de sistemas de 

computador; design de software; design de sistemas de 

computador; concepção e desenvolvimento de páginas 

Web; alojamento de websites; alojamento de aplica-

ções de software para a procura e recuperação de in-

formação de bases de dados e redes informáticas; pres-

tação de informações técnicas a pedido explícito de 

utilizadores finais por meio telefónico ou de uma rede 

informática mundial; consultoria em software; serviços 

de criação de lojas em linha para terceiros na natureza 

de serviço baseado na rede que permite aos utilizado-

res criar lojas de comércio electrónico hospedadas 

para vender os seus artigos e serviços em linha através 

de aplicações telefónicas e software de aplicação; ser-

viços de fornecimento de uma plataforma em linha 

que permite aos utilizadores criar uma loja em linha 

bem como a capacidade dos utilizadores para gerirem 

o negócio, conteúdo e inventário das suas lojas em li-

nha; serviços de fornecimento de software não descar-

regável para permitir a um utilizador ligar-se e fazer 

negócios através de aplicações telefónicas e software 

de aplicação e assegurar o tráfego de clientes e utiliza-

dores; serviços de software como serviço (SAAS) para 

software para utilização no comércio electrónico, para 

permitir aos utilizadores realizar transacções comer-

ciais electrónicas através de uma rede informática glo-

bal, incluindo através de aplicações telefónicas e 

software de aplicação; serviços de software como ser-

viço (SAAS) para software para utilização na gestão 

de bases de dados, vendas, recepção e realização de 

encomendas, reservas, concessão de descontos, ras-

treio de clientes e gestão de inventário; serviços de 

fornecimento de uma plataforma em linha ou aplica-

ções telefónicas e software de aplicação que permite o 

acesso a software informático em linha não descarre-

gáveis para facilitar serviços de lojas de retalho e tran-

sacções comerciais; serviços de software como serviço 

(SAAS) para software informático para ferramentas 

de desenvolvimento de software informático; serviços 

de fornecimento de utilização temporária de ferra-

mentas de desenvolvimento de software informático 

não descarregáveis e de software informático; serviços 

de fornecimento de utilização temporária de software 

informático não descarregáveis para gerir informações 

de contacto de clientes e terceiros, para capturar, re-

gistar, organizar, seguir e gerir transacções comerciais, 

para gerir interacções com clientes e terceiros, e para 

integrar marketing; serviços de software como serviço 

(SAAS) para software para utilização no comércio 

electrónico, nomeadamente, software para permitir 

aos utilizadores efectuar a gestão empresarial através 

de uma rede informática global, incluindo aplicações 

telefónicas e software de aplicação, incluindo automa-

tização de preços de produtos, acompanhamento do 

desempenho de vendas, cumprimento de encomendas, 

acompanhamento de expedições, gestão de bases de 

dados, acompanhamento de vendas e clientes e perso-

nalização e gestão de inventários; serviço de forneci-

mento de utilização temporária de software informáti-

co não descarregáveis para utilização na gestão de 

contactos comerciais, informação e relações; serviços 

de fornecimento de utilização temporária de software 

informático não descarregáveis em linha para gestão 

de relações com clientes e gestão de dados de clientes; 

serviços de fornecimento de utilização temporária de 

software informático educacional não descarregáveis 

com instrução em comércio electrónico, desenvolvi-

mento e gestão de negócios, publicidade, marketing di-

gital, concepção de sítios na rede, e serviço ao cliente; 

serviços de fornecimento de utilização temporária de 

software informático não descarregáveis para transac-

ções no ponto de venda (POS), acompanhamento do 

desempenho das vendas, e gestão de clientes, enco-

mendas e inventário; concepção, desenvolvimento, ac-

tualização e actualização de software e software de 
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aplicação para os utilizadores navegarem, encomenda-

rem e comprarem artigos e serviços; serviços de con-

cepção, desenvolvimento, actualização e actualização 

de software informático e software de aplicação para o 

fornecimento, comunicação e administração de pro-

gramas de fidelidade, incentivo, programas de recom-

pensa e redenção, programas de afil iação, cupões 

(vouchers) electrónicos, carteiras electrónicas, cupões 

(coupons) electrónicos, marketing electrónico directo, 

gestão das relações com os clientes, campanhas de ma-

rketing, base de dados de clientes, gestão de transa-

ções, lembretes e de outras mensagens; serviços infor-

máticos relacionados com a personalização e integra-

ção de software informático; serviços informáticos re-

lacionados com a procura personalizável em bases de 

dados informáticas e websites; codificação e descodifi-

cação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados ou documentos de suporte físico para forma-

to eletrónico; serviços de teste e de avaliação de pro-

dutos; serviços de arquitectura e design; design de in-

teriores de edifícios, escritórios e apartamentos; servi-

ços informáticos; serviços de informação de redes, no-

meadamente, prestação de informação técnica relacio-

nada com computadores e redes na área de negócios 

comerciais e comércio electrónico; fornecimento de 

programas de gestão de riscos de segurança informáti-

ca; serviços de informação, conhecimento, e testes em 

matéria de segurança informática; serviços de garantia 

de qualidade; serviços informáticos relacionados com 

a certificação de transacções comerciais e a prepara-

ção de relatórios em relação sobre as mesmas; serviços 

de segurança para o controle de acesso a computado-

res, redes electrónicas e bases de dados; serviços de 

segurança de serviços de transmissão de dados e tran-

sacções através de redes informáticas; consultadoria 

na área de segurança de dados; consultadoria tecnoló-

gica em relação a segurança de telecomunicações; ser-

viços de segurança de redes de comunicação informa-

tizada; prestação de informações na área da Internet, 

rede informática mundial e segurança de redes de co-

municação informatizadas e transmissão segura de da-

dos e informação; serviços de consultadoria na área da 

Internet, rede informática mundial e segurança de re-

des de comunicação informatizadas, serviços de segu-

rança informática; serviços de autenticação para segu-

rança informática; reconhecimento on-line de assina-

turas electrónicas; backup externo de dados; armaze-

namento electrónico de dados; informações sobre tec-

nologia e programação informáticas através de um 

website; serviços de cartografia; computação em nuvem; 

serviços de fornecimento de alojamento em nuvem; 

prestação de utilização temporária de software não-

-descarregável em nuvem e software de computação 

em nuvem; armazenamento electrónico de dados; for-

necimento de sistemas informáticos virtuais e ambien-

tes informáticos virtuais através de computação em 

nuvem; aluguer de software de entretenimento; inves-

tigação técnica no domínio da compensação por emis-

sões de carbono; prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com compensações rela-

tivas a emissões de carbono; prestação de informação 

tecnológica sobre inovações ecológicas e aceitáveis do 

ponto de vista ambiental; serviços de testes, avaliação 

e controlo ambientais; investigação no domínio da pro-

tecção e conservação ambiental; investigação e presta-

ção de informações científicas em matéria de altera-

ções climáticas; serviços de consultadoria científica e 

industrial relacionados com combustíveis, emissões de 

combustíveis e dióxido de carbono e questões ambien-

tais; serviços de ciência e tecnologia relacionados com 

recomendação de linhas de acção para reduzir a emis-

são de dióxido de carbono de uma forma economica-

mente eficiente; serviços de ciência e tecnologia rela-

cionados com a gestão de programas de compensação 

pela emissão de carbono; serviços de investigação, ges-

tão e protecção ambiental; serviços de consultadoria, 

informação e assessoria em relação aos serviços acima 

mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198610

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

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

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, ge-

odésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de controlo (inspecção), de so-

corro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumen-

tos para a condução, distribuição, transformação, acu-

mulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; 

aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução 
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do som ou de imagens; suportes de registo magnético, 

discos acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento para processamento de dados; software 

informático; programas de computador; software in-

formático fornecido na Internet; software informático 

descarregável, aplicações para telemóveis e software 

de aplicação para os usuários fazerem e gerirem suas 

próprias reservas (bookings) e reservas (reservations); 

software informático descarregável, aplicações para 

telemóveis e software de aplicação para os usuários 

pesquisarem, encomendarem e comprarem artigos e 

serviços; software informático descarregável, aplica-

ções para telemóveis e software de aplicação que per-

mitam soluções para o fornecimento, comunicação e 

administração de planos de fidelidade, planos de in-

centivo, planos de recompensa e de planos de reden-

ção, planos de membros, cupões (vouchers) electróni-

cos, carteiras electrónicas, cupões (coupons) electróni-

cos, marketing electrónico directo, gestão das relações 

com os clientes, campanhas de marketing, base de da-

dos de clientes, gestão de transações, lembretes e de 

outras mensagens; software informático descarregável, 

aplicações para telemóveis e software de aplicação 

para encomenda de serviços relacionado com compras 

online e comercio electrónico; software educacional; 

software informático descarregável para os usuários 

desempenharem e gerirem processos comerciais atra-

vés de uma rede global de computadores incluindo 

gestão de base de dados, vendas, recepção e colocação 

de encomendas, reservas, provisão de desconto a clien-

tes, rastreio de clientes e gestão de inventário e afilia-

ção; software informático descarregável, nomeada-

mente, software informático para transações em pon-

tos de venda; ferramentas de desenvolvimento de 

software para computadores descarregáveis; software 

informático descarregável para compras em linha e re-

servas, rastreio de encomendas e uso como carteiras 

digitais; software informático descarregável que per-

mita as empresas conectarem com e fazer negócios 

com clientes, e assegurar o tráfego de clientes e utili-

zadores; software informático descarregável para ges-

tão de informação de contacto de clientes e terceiros, 

para capturar, registar, organizar, rastrear e gerir tran-

sacções comerciais, para gerir interacções com clientes 

e terceiros, e para integração de marketing; software 

de interface de programação de aplicações ( API ) 

descarregável que permite aos programadores cons-

truir aplicações de software; software educativo des-

carregável com instrução em comércio electrónico, de-

senvolvimento e gestão de negócios, publicidade, ma-

rketing digital, design de websites, e serviço ao cliente; 

software de interface de programação de aplicação 

( API ) descarregável para integrar e converter dife-

rentes padrões de desenvolvimento e padrões de ope-

ração numa interface unificada; software informático 

sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis 

e computadores; software de aplicações para utiliza-

ção em dispositivos móveis; software para processa-

mento electrónico de pagamentos de e para terceiros; 

software informático e software de aplicações utiliza-

dos em relação a serviços financeiros, transacções fi-

nanceiras, comércio electrónico, pagamentos electró-

nicos, câmbios de moeda estrangeira, serviços de cor-

retagem e trading e serviços de aconselhamento ao in-

vestimento; software de autenticação; software e 

software de aplicações (descarregável); software de 

mensagens instantâneas; software de partilha de fi-

cheiros; software de comunicação para a partilha elec-

trónica de dados, áudio, imagens e gráficos através de 

redes informáticas, móveis, sem-fios, e de telecomuni-

cações; software para o processamento de imagens, 

gráficos, áudio, vídeo, e texto; software descarregável 

para facilitar a transmissão electrónica de informa-

ções, dados, documentos, voz, e imagens através da In-

ternet; software descarregável para permitir aos utili-

zadores participarem em reuniões e aulas pela Inter-

net, com acesso a dados, documentos, imagens e 

software de aplicações através de um navegador da 

web; software descarregável para aceder, visualizar, e 

controlar remotamente computadores e redes informá-

ticas; software de computação em nuvem descarregá-

vel; software descarregável baseado em computação 

em nuvem; software para o rastreio e avaliação de 

comportamento de clientes e pessoas em relação a de-

cisões de compra; software de aplicações para utiliza-

ção em relação à conservação ambiental, alterações 

climáticas e às compensações de carbono; publicações 

electrónicas on-line (descarregáveis a partir da Inter-

net ou de uma rede informática ou de uma base de da-

dos informática); publicações electrónicas descarregá-

veis sob a forma de revistas, artigos, brochuras, folhe-

tos, fichas técnicas, materiais informativos, manuais de 

instruções no domínio de negócios comerciais, comér-

cio electrónico, tecnologias de informação, computa-

ção em nuvem, telecomunicações, Internet, formação 

em negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

periféricos informáticos; computadores portáteis (no-

tebooks); computadores portáteis (laptops); computa-
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dores portáteis; computadores portáteis; assistentes 

pessoais digitais; leitores multimédia portáteis; tele-

móveis; smartphones; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; 

servidores informáticos; hardware para ligação a redes 

informáticas e de telecomunicações; adaptadores, co-

mutadores, dispositivos de encaminhamento e centrais 

de redes informáticas; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação sem fios e com fios; suportes para lap-

tops, sacos para computadores; dispositivos de extin-

ção de fogo; hardware e firmware; sistemas de navega-

ção para automóveis; discos compactos; música digital 

(descarregável a partir da Internet); aparelhos de tele-

comunicações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel, acessórios para telemóveis: jogos, ima-

gens, películas cinematográficas, filmes e música des-

carregáveis; sistemas de alarme; câmaras de seguran-

ça; unidades móveis de radiodifusão e teledifusão; 

equipamento de teledifusão; câmaras, câmaras de ví-

deo; auscultadores; auriculares; altifalantes; dispositi-

vos e equipamento para sistemas de posicionamento 

global (GPS); programas e software informático, elec-

trónico e de videojogos (incluindo software descarre-

gável a partir da Internet); monitores de cristais líqui-

dos para equipamento de telecomunicações e electró-

nico; descodificadores de televisão; aparelhos de con-

trolo remoto; programas de armazenamento de dados; 

óculos e óculos de sol; óculos 3D; painéis de sinaliza-

ção electrónicos; cartões bancários codificados ou 

magnéticos de crédito, débito, dinheiro, débito, telefo-

ne e cartões de identificação; pagamento codificado ou 

magnético pré-pago, bancário, crédito, débito, dinhei-

ro e cartões de identificação; caixas automáticas [de 

dinheiro]; leitores de livros electrónicos; cartuchos de 

toner (vazios) para impressoras e fotocopiadoras; dis-

positivos para vigilância de bebés; dispositivos para vi-

deovigilâncias de bebés; para-sóis para objectivas; 

computadores tablet; cartões de acesso codificados; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

computadores, sma r tphones, mon itores, ec rãs, 

hardware, dispositivos para registo de actividade físi-

ca, equipamento áudio, aparelhos de comunicações, 

aparelhos de telecomunicações, dispositivos informáti-

cos periféricos, leitores multimédia portáteis e disposi-

tivos digitais de comunicações electrónicas para usar 

no corpo; computadores, smartphones, monitores, 

ecrãs, hardware, dispositivos para registo de activida-

de física, equipamento áudio, aparelhos de comunica-

ções, aparelhos de telecomunicações, dispositivos in-

formáticos periféricos, leitores multimédia portáteis e 

dispositivos digitais de comunicações electrónicas 

para usar no corpo, todos para facilitar transacções de 

pagamento e informações bancárias e para efectuar 

actividades bancárias; computadores, smartphones, 

monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo 

de actividade física, equipamento áudio, aparelhos de 

comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispo-

sitivos informáticos periféricos, leitores multimédia 

portáteis e dispositivos digitais de comunicações elec-

trónicas para usar no corpo, todos capazes de permitir 

o acesso sem fios a redes de comunicações, redes de 

telecomunicações e à Internet; aplicações móveis des-

c a r regáve i s pa r a ut i l i z a r c o m c o mput a dore s, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo; software de 

a p l i c a ç õ e s p a r a u t i l i z a r c o m c o m p u t a d o r e s, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198611

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

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

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

organização, exploração e supervisão de planos de fi-

delização e incentivo; serviços de publicidade presta-

dos através da internet; produção de publicidade tele-

visiva e radiofónica; contabilidade; venda em hasta pú-
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blica [leilão]; feiras comerciais; sondagem de opinião; 

processamento de dados; fornecimento de informações 

de negócios; serviços de agências de publicidade; ser-

viços de publicidade para terceiros; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria empresarial na área da dis-

ponibilização de conhecimento relacionado com a 

web; serviços de consultadoria comercial na área da 

colaboração on-line e tecnologias de colaboração; ser-

viços de consultadoria nas áreas de vendas e marke-

ting; serviços de gestão de projectos comerciais; servi-

ços de gestão de projectos comerciais relacionados 

com o desenvolvimento, preparação, organização, pro-

dução, gravação, monitorização e seguimento de even-

tos na web, conferências, programas de formação, pro-

gramas de aprendizagem, e seminários; estudos de 

mercado e serviços de consultoria empresarial; servi-

ços de consultadoria empresarial relacionados com a 

facilitação da realização de negócios através de redes 

informáticas locais e globais localizando e prestando 

referências para a entrega de uma ampla variedade de 

actividades e produtos e serviços de consumo; divulga-

ção de informação empresarial de bens e serviços de 

terceiros através de redes informáticas locais e globais; 

serviços de consultoria empresarial relacionados com 

o fornecimento de um web site numa rede informática 

global através do qual terceiros podem oferecer e pro-

curar bens e serviços, colocar, determinar o estado de 

potenciais clientes e de encomendas e de concretizá-

-las, celebrar contratos e desenvolver transacções co-

merciais; prestação de serviços de encomendas infor-

matizadas on-line; publicidade de bens e serviços de 

terceiros através de redes informáticas locais e globais; 

serviços de agências de importação-exportação inter-

nacionais; aluguer de espaços publicitários em meios 

de comunicação; serviços de transacções on-line rela-

cionados com leilões electrónicos e prestação de ava-

liações comerciais em relativo àqueles; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

saria relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; assistência empresarial relacionada com a facilita-

ção de transacções comerciais através de redes infor-

máticas locais e globais; serviços de consultadoria em 

matéria de gestão corporativa; serviços de promoção 

de marketing; publicação de materiais de publicidade; 

marketing de imóveis disponíveis; disseminação de 

materiais de publicidade, actualização de materiais de 

publicidade, compilação de publicidade para uso em 

páginas web na Internet; aluguer de espaços publicitá-

rios; processamento de dados informáticos; serviços de 

vendas, negócios comerciais e de informações promo-

cionais; serviços de resposta telefónica (para assinan-

tes ausentes); serviços de resposta telefónica (para ter-

ceiros); leilões através da Internet; gestão de pessoal; 

fornecimento de informações de vendas, empresas, 

publicidade e promoções através de uma rede informá-

tica global e através da Internet; serviços de retalho 

online para produtos de consumo; serviços de gestão 

comercial para lojas online; optimização de tráfego de 

sítios na rede online para terceiros; operação e provi-

são de mercados online e mercados baseados em apli-

cação de software para vendedores e compradores de 

artigos e/ou serviços; apresentação de produtos nos 

meios de comunicação, para fins de venda a retalho; 

serviços de venda a retalho e por grosso de prepara-

ções para branquear e outros substâncias para a roupa, 

preparações para o branqueamento de couro, amacia-

dores de tecidos para a roupa, preparações para lim-

par, polir, desengordurar e raspar, preparações para 

abrilhantamento [polimento], tela abrasiva [areia] para 

polir, papel para polir, tele abrasiva [vidro] para polir, 

papel de lixa, caras para soalhos, pomadas [graxa] 

para sapatos, preparações para polir mobílias e soa-

lhos, detergentes sem ser para uso em operações de fa-

brico e para uso médico, preparações para limpeza a 

seco, ar comprimido enlatado para limpeza e elimina-

ção de pó, preparações para remoção de cores, prepa-

rações para remoção de vernizes, preparações para a 

limpeza de papéis de parede, líquidos para lava-vidros 

de pára-brisas, preparações para perfumar ambientes, 

varetas de incenso, sabão medicinal, extractos de flo-

res [perfumaria], géis de massagem, excepto para uso 

medicinal, preparações de proteção solar, preparações 

para bronzear [cosméticos], batons para os lábios, es-

tojos para batons, preparações cosméticas para o cui-

dado da pele, preparações cosméticas adelgaçantes, 

adesivos [matérias colantes] para uso cosmético, pre-

parações para o cuidado das unhas, produtos para re-

mover maquilhagem, champôs, champôs secos, cham-

pôs para animais de estimação [preparações para lava-

gem não medicinais], loções capilares, loções pós-bar-

ba [after-shave], produtos para barbear, dentífricos, 

géis branqueadores para uso dental, preparações para 
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bochechar, sem ser para uso médico, laca para cabelos, 

tintas para cabelos, preparações antitranspirantes para 

higiene pessoal, desodorizantes [perfumaria], prepara-

ções farmacêuticas e veterinárias, vacinas, unguentos 

contra as queimaduras do sol, produtos higiénicos para 

a medicina, preparações para a esterilização, soluções 

para lentes de contacto, forro de cuecas [produtos hi-

giénicos], remédios para a transpiração dos pés, pro-

dutos alimentares dietéticos e substâncias concebidas 

para uso medicinal ou todas para uso veterinário, leve-

dura para uso farmacêutico, açúcar para uso medici-

nal, suplementos dietéticos de geleia real, alimentos 

para bebés, suplementos alimentares para humanos e 

animais, suplementos nutricionais, preparações de vi-

taminas, pílulas de bronzeamento, pílulas de emagre-

cimento, cigarros sem tabaco para uso medicinal, em-

plastros, material para pensos, panos cirúrgicos, im-

plantes cirúrgicos compostos por tecidos vivos, maté-

rias para chumbar os dentes, ceras dentárias, prepara-

ções de higiene bocal para uso medicinal, desinfectan-

tes, produtos para a destruição de animais nocivos, 

fungicidas, herbicidas, veneno mata-ratos, repelentes 

para cães, telefones, conjuntos portáteis para telemó-

vel, acessórios para telemóveis, produtos electrónicos, 

nomeadamente, rádio câmaras, assistentes pessoais 

(PDAs), leitores de MP3, dispositivos electrónicos di-

gitais portáteis e de mão para a gravação, organização, 

transmissão, manipulação e revisão de ficheiros de áu-

dio, telemóveis, dispositivos de comunicação electróni-

cos portáteis, câmaras, leitores de discos compactos 

[leitores de CD], gravadores de vídeo e câmaras de ví-

deo, produtos de telecomunicações, hardware e 

software, baterias, carregadores de baterias, aparelhos 

e instrumentos para o registo, a recepção, a transmis-

são, e/ou a reprodução de dados, informações, imagens 

e/ou som, aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médi-

cos, dentários e veterinários, aparelhos de obstetrícia, 

aparelhos de raio-x para uso médico, aparelhos tera-

pêuticos de ar quente, cobertores elétricos para uso 

médico, aparelhos para análise médica, aparelhos para 

análise do sangue, aparelhos acústicos para pessoas 

com deficiências auditivas, dispositivos para proteção 

auditiva, aparelhos de massagem, travesseiros de ar 

para uso médico, almofadas de ar para uso médico, 

aparelhos de exercício físico para fins médicos, vapori-

zadores de uso médico, aparelhos de fumigação, para 

uso médico, almofadas térmicas para primeiros socor-

ros, poltronas para uso médico ou dentário, membros, 

olhos e dentes artificiais, artigos ortopédicos, material 

de sutura, ligaduras para as articulações, implantes ci-

rúrgicos compostos por materiais artificiais, biberons 

[biberões], limpadores de línguas, radiografias para 

uso médico, metais preciosos, joalharia, pedras precio-

sas, produtos de impressão, papelaria, cartões codifi-

cados magneticamente e não codificados magnetica-

mente, mobiliário, molduras, utensílios para uso do-

méstico e para a cozinha, artigos de vidro, porcelana, 

e terracota, tecidos, vestuário, calçado, chapelaria, 

rendas e bordados, botões, faixas, alfinetes e agulhas, 

flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos 

electrónicos, produtos químicos destinados à indús-

tria, à ciência, à fotografia e à agricultura, tintas, ver-

nizes, lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, pro-

dutos de perfumaria, cosméticos, loções capilares e 

corporais, óleos essenciais, preparações para limpar e 

branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, prepara-

ções farmacêuticas, veterinárias e sanitárias, serralha-

ria e quinquilharia metálica, aparelhos eléctricos para 

cozinha, aparelhos eléctricos para a limpeza domésti-

ca, aparelhos eléctricos para a higiene pessoal e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas 

manuais, computadores, máquinas de calcular, apare-

lhos e instrumentos fotográficos, cinematográficos e 

ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumen-

tos cirúrgicos e médicos, aparelhos de iluminação, de 

aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de 

refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribui-

ção de água e instalações sanitárias, veículos, armas 

de fogo, pirotecnia, objectos em prata, instrumentos 

de relojoaria e cronométricos, instrumentos de música, 

revistas, cartões, livros, folhetos, cartazes, cartões im-

pressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas de 

preço, sacos com pegas em papel ou cartão, porta-car-

tazes em papel ou em cartão, cartões postais, cartões 

de boas-festas, embalagens em papel para embalagem, 

caixas de papelão, sacos e bolsas de papel, autocolan-

tes [artigos de papelaria], lenços e lenços de bolso [em 

papel], modelos e figurinhas em papel, sacos de papel 

para festas, papel, cartão, papel de embalagem, car-

tões em papel, caixas em papel, papelaria, imagens, 

máquinas de escrever e artigos de escritório, materiais 

de embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso 

no fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e 

imitações do couro e vestuário em couro, cintos em 

couro, bolsas em couro, capas em couro para dispositi-

vos electrónicos, bolsas de mão, bolsas, carteiras, pas-

tas em couro, sacos, bagagem, guarda-chuvas, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para 

uso têxtil, cabides para vestuário, esteiras de mesa, ar-

tigos para a costura, coberturas de cama e de mesa, 
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brinquedos e artigos de desporto, alimentos e bebidas, 

carne, peixe, não vivo, aves domésticas, frutos e legu-

mes em conserva, secos e cozidos, doces [geleias] e 

coulis de frutas [molhos], ovos, leite e laticínios, óleos 

e gorduras para a alimentação, café, chá, cacau, açú-

car, arroz, farinhas, pães e bolos, condimentos, fruta e 

legumes frescos, cerveja, águas minerais, bebidas de 

fruta e outras bebidas não alcoólicas, bebidas alcoóli-

cas, flores, cestos para flores, taças e vasos para flores 

e plantas, decorações florais, tabaco, artigos para fu-

madores e fósforos; distribuição de material publicitá-

rio [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; serviços 

de agências de compra e venda; selecção de produtos e 

aquisição de produtos por conta de indivíduos e em-

presas; serviços de encomendas para terceiros; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso, serviços de ven-

da a retalho on-line, serviços de venda em grande ar-

mazém, serviços de venda a retalho em supermerca-

dos, todos em relação a preparações para branquear e 

outras substâncias para a lavagem, preparações para o 

branqueamento de couro, amaciadores de tecidos para 

a roupa, preparações para limpar, polir, desengordurar 

e raspar, preparações para abrilhantamento [polimen-

to], tela abrasiva [areia] para polir, papel para polir, 

tele abrasiva [vidro] para polir, papel de lixa, caras 

para soalhos, pomadas [graxa] para sapatos, prepara-

ções para polir mobílias e soalhos, detergentes sem ser 

para uso em operações de fabrico e para uso médico, 

preparações para limpeza a seco, ar comprimido enla-

tado para limpeza e eliminação de pó, preparações 

para remoção de cores, preparações para remoção de 

vernizes, preparações para a limpeza de papéis de pa-

rede, líquidos para lava-vidros de pára-brisas, prepara-

ções para perfumar ambientes, varetas de incenso, sa-

bões, sabão medicinal, produtos de perfumaria, ex-

tractos de flores [perfumaria], óleos essenciais, géis de 

massagem, excepto para uso medicinal, preparações 

de proteção solar, preparações para bronzear [cosmé-

ticos], cosméticos, batons para os lábios, estojos para 

batons, preparações cosméticas para o cuidado da 

pele, preparações cosméticas adelgaçantes, adesivos 

[matérias colantes] para uso cosmético, preparações 

para o cuidado das unhas, produtos para remover ma-

quilhagem, champôs, champôs secos, champôs para 

animais de estimação [preparações para lavagem não 

medicinais], loções capilares, loções pós-barba, produ-

tos para barbear, dentífricos, géis branqueadores para 

uso dental, preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico, laca para cabelos, tintas para cabelos, pre-

parações antitranspirantes para higiene pessoal, deso-

dorizantes [perfumaria], preparações farmacêuticas e 

veterinárias, vacinas, unguentos contra as queimadu-

ras do sol, produtos higiénicos para a medicina, prepa-

rações para a esterilização, soluções para lentes de 

contacto, forro de cuecas [produtos higiénicos], remé-

dios para a transpiração dos pés, produtos alimentares 

dietéticos e substâncias concebidas para uso medicinal 

ou todas para uso veterinário, levedura para uso far-

macêutico, açúcar para uso medicinal, suplementos 

dietéticos de geleia real, alimentos para bebés, suple-

mentos alimentares para humanos e animais, suple-

mentos nutricionais, preparações de vitaminas, pílulas 

de bronzeamento, pílulas de emagrecimento, cigarros 

sem tabaco para uso medicinal, emplastros, material 

para pensos, panos cirúrgicos, implantes cirúrgicos 

compostos por tecidos vivos, matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias, preparações de higiene bo-

cal para uso medicinal, desinfectantes, produtos para 

a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbici-

das, veneno mata-ratos, repelentes para cães, instru-

mentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino, aparelhos e instrumentos para a condução, distri-

buição, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da corrente eléctrica, aparelhos e instrumentos 

para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a repro-

dução de dados, informações, imagens e/ou som, su-

portes de registo magnético, discos de gravação, meca-

nismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas regis-

tadoras, máquinas de calcular, equipamento de pro-

cessamento de dados, computadores, periféricos infor-

máticos, computadores portáteis (notebooks), compu-

tadores portáteis (laptops), computadores portáteis, 

computadores portáteis, assistentes pessoais digitais, 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS), estações de trabalho informáti-

cas, servidores, hardware para ligação a redes infor-

máticas e de telecomunicações, adaptadores, comuta-

dores, dispositivos de encaminhamento e centrais de 

redes informáticas, modems e cartões e dispositivos de 

comunicação sem fios e com fios, suportes para lap-

tops, sacos para computadores, hardware e firmware, 

software informático, programas de computador, 

software (incluindo software descarregável a partir da 

Internet), software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros, software de autentica-

ção, software fornecido através da Internet, publica-

ções electrónicas on-line (descarregáveis a partir da 

Internet ou de uma rede informática ou de uma base 
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de dados informática), software descarregável para fa-

cilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, voz, e imagens através da Internet, 

software descarregável para permitir aos utilizadores 

participarem em reuniões e aulas pela Internet, com 

acesso a dados, documentos, imagens e software de 

aplicações através de um navegador da web, software 

descarregável para aceder, visualizar, e controlar re-

motamente computadores e redes informáticas, publi-

cações electrónicas descarregáveis sob a forma de arti-

gos, artigos de investigação, materiais informativos no 

domínio de telecomunicações, Internet, formação, ne-

gócios comerciais, vendas e marketing, sistemas de 

alarme, dispositivos de extinção de fogo, câmaras de 

segurança, câmaras, câmaras de vídeo, câmaras digi-

tais, telefones, telemóveis, smartphones, conjuntos 

portáteis para telemóvel, acessórios para telemóveis, 

produtos electrónicos, nomeadamente, rádio câmaras, 

assistentes pessoais (PDAs), leitores de MP3, disposi-

tivos electrónicos digitais portáteis e de mão para a 

gravação, organização, transmissão, manipulação e re-

visão de ficheiros de áudio, telemóveis, dispositivos de 

comunicação electrónicos portáteis, câmaras, leitores 

de discos compactos [leitores de CD], gravadores de 

vídeo e câmaras de vídeo, produtos de telecomunica-

ções, leitores multimédia portáteis, discos compactos, 

música digital (descarregável a partir da Internet), 

aparelhos de telecomunicações, esteiras para o rato, 

jogos, imagens, películas cinematográficas, filmes e 

música descarregáveis, unidades móveis de radiodifu-

são e teledifusão, equipamento de teledifusão, auscul-

tadores, auriculares, altifalantes, programas e software 

electrónico e de videojogos (incluindo software des-

carregável a partir da Internet), aparelhos de diverti-

mento e jogos electrónicos, jogos e brinquedos electró-

nicos, monitores de cristais líquidos para equipamento 

de telecomunicações e electrónico, descodificadores 

de televisão, aparelhos de controlo remoto, programas 

de armazenamento de dados, óculos e óculos de sol, 

painéis de sinalização, caixas automáticas [de dinhei-

ro], aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, den-

tários e veterinários, aparelhos de obstetrícia, apare-

lhos de raio-x para uso médico, aparelhos terapêuticos 

de ar quente, cobertores elétricos para uso médico, 

aparelhos para análise médica, aparelhos para análise 

do sangue, aparelhos acústicos para pessoas com defi-

ciências auditivas, dispositivos para proteção auditiva, 

aparelhos de massagem, travesseiros de ar para uso 

médico, almofadas de ar para uso médico, aparelhos 

de exercício físico para fins médicos, vaporizadores de 

uso médico, aparelhos de fumigação, para uso médico, 

almofadas térmicas para primeiros socorros, poltronas 

para uso médico ou dentário, membros, olhos e dentes 

artificiais, artigos ortopédicos, material de sutura, li-

gaduras para as articulações, implantes cirúrgicos 

compostos por materiais artificiais, biberons [bibe-

rões], limpadores de línguas, radiografias para uso mé-

dico, jornais, revistas, periódicos, agendas, cartões, li-

vros, folhetos, cartazes, cartões impressos, circulares, 

catálogos, calendários, etiquetas de preço, sacos com 

pegas em papel ou cartão, porta-cartazes em papel ou 

em cartão, cartões postais, cartões de boas-festas, em-

balagens em papel para embalagem, caixas de papelão, 

sacos e bolsas de papel, autocolantes [artigos de pape-

laria], cartões, lenços e lenços de bolso [em papel], 

modelos e figurinhas em papel, sacos de papel para 

festas, papel, cartão, papel de embalagem, cartões em 

papel, caixas em papel, papelaria, produtos de impres-

são, artigos para encadernação, fotografias, papelaria, 

cartões, imagens, máquinas de escrever e artigos de 

escritório, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, adesivos 

(matérias colantes) para papelaria ou para uso domés-

tico, material para artistas, pincéis, material de instru-

ção e de ensino (com excepção de aparelhos), matérias 

plásticas para embalagem, caracteres de impressão, 

clichés, sacos com pegas em matérias plásticas, direc-

tórios telefónicos, de faxes, de correio electrónico e de 

websites impressos, materiais de marketing e promo-

cionais impressos, artigos publicitários impressos, ma-

nuais para fins de instrução, aparelhos eléctricos para 

cozinha, máquinas de barbear elétricas, escovas de 

dentes eléctricas, baterias, carregadores de baterias, 

cartões codificados magneticamente e não codificados 

magneticamente, mobiliário, molduras, utensílios para 

uso doméstico e para a cozinha, artigos de vidro, por-

celana, e terracota, produtos químicos destinados à in-

dústria, à ciência, à fotografia e à agricultura, tintas, 

vernizes, lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, 

produtos de perfumaria, cosméticos, loções capilares e 

corporais, óleos essenciais, preparações para limpar e 

branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, prepara-

ções farmacêuticas, veterinárias e sanitárias, serralha-

ria e quinquilharia metálica, aparelhos eléctricos para 

cozinha, aparelhos eléctricos para a limpeza domésti-

ca, aparelhos eléctricos para a higiene pessoal e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas 

manuais, aparelhos e instrumentos fotográficos, cine-

matográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, apare-

lhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos de 
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iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de 

cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, 

de distribuição de água e instalações sanitárias, veícu-

los, armas de fogo, pirotecnia, objectos em prata, ins-

trumentos de relojoaria e cronométricos, metais pre-

ciosos, joalharia, pedras preciosas, capas em couro 

para dispositivos electrónicos, vestuário em couro, 

bolsas em couro, cintos em couro, bolsas de mão, bol-

sas, carteiras, pastas em couro, sacos, bagagem, guar-

da-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios 

e linhas para uso têxtil, cabides para vestuário, estei-

ras de mesa, artigos para a costura, coberturas de 

cama e de mesa, tecidos, vestuário, calçado, chapela-

ria, rendas e bordados, botões, faixas, alfinetes e agu-

lhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, brinquedos e 

artigos de desporto, alimentos e bebidas, carne, peixe, 

não vivo, aves domésticas, frutos e legumes em conser-

va, secos e cozidos, doces [geleias] e coulis de frutas 

[molhos], ovos, leite e laticínios, óleos e gorduras para 

a alimentação, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, 

pães e bolos, condimentos, fruta e legumes frescos, 

cerveja, águas minerais, bebidas de fruta e outras be-

bidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, flores, flores 

secas, tabaco, artigos para fumadores e fósforos, per-

mitindo igualmente que os clientes possam visualizar 

e comprar convenientemente estes produtos através de 

um web site na Internet com mercadorias em geral e 

numa loja de venda por grosso, através de um catálogo 

de mercadorias em geral para venda à distância ou 

através de telecomunicações e em lojas de venda a re-

talho; serviços de secretariado; serviço de administra-

ção de contas comerciais em linha para terceiros no 

domínio do comércio electrónico; serviços de consul-

toria relacionados com a prestação de serviços ao 

cliente; serviços de gestão empresarial relacionados 

com o comércio electrónico e operação de lojas e sítios 

na rede em linha; serviços de assistência empresarial 

relacionados com a monitorização, optimização, repa-

ração e resolução de problemas de servidores informá-

ticos; prestação de serviços de administração de contas 

comerciais em linha para outros no domínio do aloja-

mento web e integração de uma loja em linha com ou-

tras plataformas e aplicações de software; serviços em-

presariais, nomeadamente, serviços ao cliente para 

terceiros na natureza de prestação de assistência aos 

clientes no domínio do alojamento, ligação e integra-

ção de sítios na rede e aplicações de comércio electró-

nico; serviços empresariais, nomeadamente, serviços 

ao cliente para terceiros na natureza de prestação de 

assistência a clientes no domínio da configuração, ac-

tualização, monitorização, optimização, reparação e 

resolução de problemas de servidores informáticos e 

outro hardware informático; serviços empresariais, 

nomeadamente, serviços ao cliente para terceiros na 

natureza de prestação de assistência a clientes no do-

mínio do armazenamento gerido de dados, backup e 

restauração de sítios na rede e aplicações de comércio 

electrónico; serviços de gestão empresarial relaciona-

dos com a gestão da cadeia de fornecimento e expedi-

ção; fornecimento de informação estatística empresa-

rial; organização de exposições com fins comerciais ou 

de publicidade; serviços de assistência empresarial re-

lacionados com a compilação e aluguer de listas e cor-

reio; investigações em negócios comerciais; serviços de 

administração comercial para o processamento de 

vendas feitas através da Internet; serviços de referên-

cias comerciais e de colocação de pessoal; serviços de 

agências de despacho alfandegário (serviços de agên-

cias de importação-exportação); serviços de agências 

de importação-exportação (despacho alfandegário); 

serviços de agências para a subscrição de jornais; re-

produção de documentos; transcrição de comunica-

ções (incluindo a escrita em papel stencil [papel para 

mimeógrafo]); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão do relacionamento com clientes; gestão de em-

presas em relação a comércio electrónico; gestão e ad-

ministração de negócios relacionados com programas 

de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de 

beneficência, nomeadamente, organização e realização 

de programas de voluntariado e projectos de serviço 

comunitário; aluguer de stands de vendas; fornecimen-

to de informações em matéria de contactos comerciais; 

optimização de motores de busca; optimização de trá-

fego de websites; serviços publicitários através de PPC 

(pay-per-click); serviços de intermediação comercial; 

gestão de negócios comerciais para prestadores de ser-

viços em regime de freelance; negociação e conclusão 

de transações comerciais para terceiros; actualização e 

manutenção de dados em bases de dados informáticas; 

serviços de gestão de projectos comerciais para projec-

tos de construção; fornecimento de informações co-

merciais através de um website; promoção de bens e 

serviços através do patrocínio de eventos desportivos; 

serviços de aquisições; serviços de fornecimento para 

terceiros, trocas comerciais e serviços de informação 

para consumidores; serviços informatizados de reco-

lha de dados de pontos de venda; promoção da venda 

de bens e serviços de terceiros através da concessão de 

pontos por utilização de cartões de crédito ou utiliza-

ção de software de aplicações de finanças móvel; de-
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senvolvimento e coordenação de projetos de volunta-

riado para organizações de caridade; informações pro-

mocionais e serviços de assessoria prestados a mem-

bros, assinantes e utilizadores de programas de fideli-

zação, incentivo e oferta; serviços promocionais sob a 

forma de programas de bónus para compras de deter-

minados produtos e serviços, incluindo a oferta de be-

nefícios relacionados com compras e estilos de vida 

ecológicos; gestão comercial de frotas de transporte; 

informação, assessoria e consultadoria em relação a 

todos os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198612

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

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

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, monetários e ban-

cários; serviços de seguros; negócios de propriedade 

imobiliária; aprovação e reconciliação de transacções 

financeiras via uma rede informática mundial; servi-

ços financeiros e serviços bancários on-line; serviço 

de cartão de crédito, processamento e transmissão de 

contas e pagamentos das mesmas, e provisão de se-

guros para transacções financeiras; serviços de trans-

ferência de fundos; transmissão de fundos por meios 

electrónicos para terceiros; transferência de pagamen-

tos para terceiros via Internet; serviços financeiros 

como sejam serviços de processamento de facturas e 

de pagamento; mediação e gestão de alugueres e ar-

rendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades 

imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; 

apreciação de propriedades imobiliárias, financiamen-

to de propriedades imobiliárias, investimento de pro-

priedades imobiliárias; serviços de corretagem de pro-

priedades imobiliárias; serviços de agência de proprie-

dades imobiliárias; serviços de agência para habitação; 

serviços de actuários; serviços de consultadoria e de 

gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de ren-

das; aluguer de escritórios (propriedades imobiliárias); 

aluguer de apartamentos e andares; provisão de infor-

mação financeira via Internet; serviços de depósito de 

valores e de emissão de vales de viagem; investimentos 

de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios 

bancários, propriedades imobiliárias); serviços de ges-

tão financeira e de activos; serviços financeiros e de se-

guros; serviços financeiros providenciados por meio de 

telecomunicações; serviços de aconselhamento e con-

sultadoria financeira; serviços bancários on-line; servi-

ços bancários providenciados on-line a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação 

em bolsas de valores; corretagem de acções e obriga-

ções, análise financeira; serviços de cartão de débito, 

serviços de cartão de crédito e serviços de garantia de 

cheques; serviços bancários, de contas de poupança 

e de investimentos; serviços de compensação finan-

ceira; verificação do crédito via rede de informação 

informática mundial; serviços de gestão do risco de 

crédito electrónicos; serviços de pagamento electróni-

co de compras e de pagamento electrónico de contas; 

serviços de débito e de crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões 

de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; 

serviços de informação relacionados com finanças e se-

guros, providenciados on-line a partir de uma base de 

dados de computador ou da Internet; agência para co-

branças de contas de gás e de electricidade; avaliação 

de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação 

de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; pro-

visão de informação sobre impostos (serviços financei-

ros); organização de colectas de beneficência; colectas 

de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer 

de caixas automáticas ou máquinas de caixas electró-

nicas; serviços de pagamento on-line; organização de 

financiamento para projectos de construção; emissão 

de ordens de pagamento de valores; transferência ele-

trónica de fundos; serviços de troca de moeda e servi-

ços de câmbio, serviços de caixas automáticas, forneci-

mento de cartões de pré-pagamento e títulos de valor, 

serviços de transferência de dinheiro; todos os acima 

mencionados fornecidos através de meios electrónicos; 

serviços de consultadoria, informação e aconselha-

mento relacionados com a transferência electrónica de 

fundos; serviços de transferência de moeda estrangei-

ra; serviços de troca de moeda e serviços de câmbio; 
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serviços de operações cambiais; serviços de transações 

com divisas; serviços de mercado de transacção de 

divisas; transacções financeiras através de blockchain; 

colectas de beneficência; fornecimento de serviços de 

angariação de fundos de caridade relacionados com 

compensação pela emissão de carbono; corretagem de 

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação de carbono; financiamen-

to de, e investimento em, projectos para reducção de 

emissões; investimento em programas e projectos de 

compensação de carbono; investimento em fundos de 

reducção de emissões; fornecimento de empréstimos; 

concessão de empréstimos temporários; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria em relação aos 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198613

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

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

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicação; serviços 

de comunicações através de transmissões em platafor-

mas na internet, software informático, aplicações de 

telemóveis e aplicações e portais de software; serviços 

de transmissão de mensagens através de computador; 

serviços de transmissão (carregamento, afixação ou 

exibição) de dados e informação, através de fóruns 

em linha; fornecimento de fóruns em linha; serviços 

de consultoria relacionada com transmissão de comu-

nicação; serviços de comunicação por computador; 

serviços de transmissão de comunicações no ponto de 

venda; fornecimento de serviços de comunicação em 

linha para transferir utilizadores de sítios na rede para 

outras aplicações telefónicas, software de aplicação e 

sítios na rede; serviços de mensagens electrónicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198614

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

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

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e desenvolvimento relacionados com os mes-

mos, serviços de análise e pesquisas industriais; con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software; 

software como serviço [SaaS]; cadeias de blocos como 

serviço [BaaS]; encriptação, desencriptação e autenti-

cação de informação, mensagens e dados; prestação de 

serviços de autenticação de utilizadores utilizando tec-

nologia biométrica, de reconhecimento facial, de au-

tenticação por impressões digitais, de reconhecimento 

de voz e outros tipos de hardware e software de auten-

ticação para a prestação de serviços financeiros, tran-

sacções de comércio electrónico, donativos, acompa-

nhamento de produtos licenciados e envolvimento com 

fãs; serviços de protecção de dados; segurança, protec-

ção e recuperação em matéria de TI (tecnologias de 

informação); análise de ameaças à segurança informá-

tica para proteção de dados; fornecimento de serviços 

de segurança para redes informáticas, acesso a compu-

tadores e transacções informatizadas; certificação 

(controle de qual idade) de dados através de blo-

ckchain; autenticação de dados através de blockchain; 

incluindo todos os serviços acima mencionados para 

utilização com sistemas de pagamento; serviços infor-

máticos relacionados com a transmissão de informa-

ção, dados, documentos, e imagens através da Internet; 

provedor de serviços de aplicação [ASP], nomeada-

mente, alojamento de aplicações de software informá-

tico de terceiros; provedor de serviços de aplicação 

[ASP] para a prestação de software na área de confe-

rências, áudio conferências, mensagens electrónicas, 

colaboração em documentos, videoconferências, e 

processamento de voz e chamadas à base da web; for-
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necimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; serviços de apoio técnico relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line onde utilizadores registados podem participar em 

discussões, recolher reacções dos seus pares, constituir 

comunidades virtuais, participar em serviços de redes 

sociais, e partilhar documentos; assessoria em tecnolo-

gia informática prestada a utilizadores da Internet 

através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos relacionados com a criação de índices de in-

formação, sites e recursos em redes informáticas; pres-

tação de motores de pesquisa; concepção de computa-

dores, computadores portáteis (notebooks), computa-

dores portáteis (laptops), computadores portáteis e de 

mão; concepção de assistentes pessoais digitais e leito-

res multimédia pessoais; concepção de telemóveis e 

smartphones; concepção de câmaras digitais; serviços 

de computadores; programação de computadores; ser-

viços de integração de sistemas informáticos; análise 

informática; programação de computadores para a de-

fesa contra vírus; serviços de software de sistemas de 

computador; design de software; design de sistemas de 

computador; concepção e desenvolvimento de páginas 

Web; alojamento de websites; alojamento de aplica-

ções de software para a procura e recuperação de in-

formação de bases de dados e redes informáticas; pres-

tação de informações técnicas a pedido explícito de 

utilizadores finais por meio telefónico ou de uma rede 

informática mundial; consultoria em software; serviços 

de criação de lojas em linha para terceiros na natureza 

de serviço baseado na rede que permite aos utilizado-

res criar lojas de comércio electrónico hospedadas 

para vender os seus artigos e serviços em linha através 

de aplicações telefónicas e software de aplicação; ser-

viços de fornecimento de uma plataforma em linha 

que permite aos utilizadores criar uma loja em linha 

bem como a capacidade dos utilizadores para gerirem 

o negócio, conteúdo e inventário das suas lojas em li-

nha; serviços de fornecimento de software não descar-

regável para permitir a um utilizador ligar-se e fazer 

negócios através de aplicações telefónicas e software 

de aplicação e assegurar o tráfego de clientes e utiliza-

dores; serviços de software como serviço (SAAS) para 

software para utilização no comércio electrónico, para 

permitir aos utilizadores realizar transacções comer-

ciais electrónicas através de uma rede informática glo-

bal, incluindo através de aplicações telefónicas e 

software de aplicação; serviços de software como ser-

viço (SAAS) para software para utilização na gestão 

de bases de dados, vendas, recepção e realização de 

encomendas, reservas, concessão de descontos, ras-

treio de clientes e gestão de inventário; serviços de 

fornecimento de uma plataforma em linha ou aplica-

ções telefónicas e software de aplicação que permite o 

acesso a software informático em linha não descarre-

gáveis para facilitar serviços de lojas de retalho e tran-

sacções comerciais; serviços de software como serviço 

(SAAS) para software informático para ferramentas 

de desenvolvimento de software informático; serviços 

de fornecimento de utilização temporária de ferra-

mentas de desenvolvimento de software informático 

não descarregáveis e de software informático; serviços 

de fornecimento de utilização temporária de software 

informático não descarregáveis para gerir informações 

de contacto de clientes e terceiros, para capturar, re-

gistar, organizar, seguir e gerir transacções comerciais, 

para gerir interacções com clientes e terceiros, e para 

integrar marketing; serviços de software como serviço 

(SAAS) para software para utilização no comércio 

electrónico, nomeadamente, software para permitir 

aos utilizadores efectuar a gestão empresarial através 

de uma rede informática global, incluindo aplicações 

telefónicas e software de aplicação, incluindo automa-

tização de preços de produtos, acompanhamento do 

desempenho de vendas, cumprimento de encomendas, 

acompanhamento de expedições, gestão de bases de 

dados, acompanhamento de vendas e clientes e perso-

nalização e gestão de inventários; serviço de forneci-

mento de utilização temporária de software informáti-

co não descarregáveis para utilização na gestão de 

contactos comerciais, informação e relações; serviços 

de fornecimento de utilização temporária de software 

informático não descarregáveis em linha para gestão 

de relações com clientes e gestão de dados de clientes; 

serviços de fornecimento de utilização temporária de 

software informático educacional não descarregáveis 

com instrução em comércio electrónico, desenvolvi-

mento e gestão de negócios, publicidade, marketing di-

gital, concepção de sítios na rede, e serviço ao cliente; 

serviços de fornecimento de utilização temporária de 

software informático não descarregáveis para transac-

ções no ponto de venda (POS), acompanhamento do 

desempenho das vendas, e gestão de clientes, enco-

mendas e inventário; concepção, desenvolvimento, ac-

tualização e actualização de software e software de 

aplicação para os utilizadores navegarem, encomenda-

rem e comprarem artigos e serviços; serviços de con-
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cepção, desenvolvimento, actualização e actualização 

de software informático e software de aplicação para o 

fornecimento, comunicação e administração de pro-

gramas de fidelidade, incentivo, programas de recom-

pensa e redenção, programas de afil iação, cupões 

(vouchers) electrónicos, carteiras electrónicas, cupões 

(coupons) electrónicos, marketing electrónico directo, 

gestão das relações com os clientes, campanhas de ma-

rketing, base de dados de clientes, gestão de transa-

ções, lembretes e de outras mensagens; serviços infor-

máticos relacionados com a personalização e integra-

ção de software informático; serviços informáticos re-

lacionados com a procura personalizável em bases de 

dados informáticas e websites; codificação e descodifi-

cação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados ou documentos de suporte físico para forma-

to eletrónico; serviços de teste e de avaliação de pro-

dutos; serviços de arquitectura e design; design de in-

teriores de edifícios, escritórios e apartamentos; servi-

ços informáticos; serviços de informação de redes, no-

meadamente, prestação de informação técnica relacio-

nada com computadores e redes na área de negócios 

comerciais e comércio electrónico; fornecimento de 

programas de gestão de riscos de segurança informáti-

ca; serviços de informação, conhecimento, e testes em 

matéria de segurança informática; serviços de garantia 

de qualidade; serviços informáticos relacionados com 

a certificação de transacções comerciais e a prepara-

ção de relatórios em relação sobre as mesmas; serviços 

de segurança para o controle de acesso a computado-

res, redes electrónicas e bases de dados; serviços de 

segurança de serviços de transmissão de dados e tran-

sacções através de redes informáticas; consultadoria 

na área de segurança de dados; consultadoria tecnoló-

gica em relação a segurança de telecomunicações; ser-

viços de segurança de redes de comunicação informa-

tizada; prestação de informações na área da Internet, 

rede informática mundial e segurança de redes de co-

municação informatizadas e transmissão segura de da-

dos e informação; serviços de consultadoria na área da 

Internet, rede informática mundial e segurança de re-

des de comunicação informatizadas, serviços de segu-

rança informática; serviços de autenticação para segu-

rança informática; reconhecimento on-line de assina-

turas electrónicas; backup externo de dados; armaze-

namento electrónico de dados; informações sobre tec-

nologia e programação informáticas através de um we-

bsite; serviços de cartografia; computação em nuvem; 

serviços de fornecimento de alojamento em nuvem; 

prestação de utilização temporária de software não-

-descarregável em nuvem e software de computação 

em nuvem; armazenamento electrónico de dados; for-

necimento de sistemas informáticos virtuais e ambien-

tes informáticos virtuais através de computação em 

nuvem; aluguer de software de entretenimento; inves-

tigação técnica no domínio da compensação por emis-

sões de carbono; prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com compensações rela-

tivas a emissões de carbono; prestação de informação 

tecnológica sobre inovações ecológicas e aceitáveis do 

ponto de vista ambiental; serviços de testes, avaliação 

e controlo ambientais; investigação no domínio da pro-

tecção e conservação ambiental; investigação e presta-

ção de informações científicas em matéria de altera-

ções climáticas; serviços de consultadoria científica e 

industrial relacionados com combustíveis, emissões de 

combustíveis e dióxido de carbono e questões ambien-

tais; serviços de ciência e tecnologia relacionados com 

recomendação de linhas de acção para reduzir a emis-

são de dióxido de carbono de uma forma economica-

mente eficiente; serviços de ciência e tecnologia rela-

cionados com a gestão de programas de compensação 

pela emissão de carbono; serviços de investigação, ges-

tão e protecção ambiental; serviços de consultadoria, 

informação e assessoria em relação aos serviços acima 

mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198616

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 209-215

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/198617

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca :

[591]  Cores de marca : 14-0958TCX Pan-

tone

 18-4247TCX Pantone

[210]  N.º : N/198618

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas, pedras 

preciosas, jóias, strass [bijuteria], colares [joalharia], 

colares compridos [joalharia], gargantilhas [joalharia], 

pulseiras [joalharia], pulseiras de punho [joalharia], 

anéis [joalharia], alianças de casamento [joalharia], 

brincos [joalharia], pingentes [joalharia], broches [joa-

lharia], crachás em metais preciosos [joalharia], botões 

de punho [joalharia], medalhas [joalharia], medalhões 

[joalharia], amuletos [joalharia], jóias para a cabeça, 

jóias para o corpo, jóias para as mãos, clips para grava-

tas, alfinetes de gravatas, guarda-jóias em metais precio-

sos, caixas para jóias, estojos para jóias (apresentação), 

relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios e suas 

partes estruturais relacionadas, cronógrafos [relógios], 

cronómetros, relógios de pulso, relógios, pêndulos [re-

lojoaria], relógios pequenos, braceletes para relógios, 

fivelas para relógios, visores para relógios, estojos para 

relógios, movimentos para relojoaria, conjuntos para 

relojoaria, cofres para relojoaria [apresentação], porta-

-chaves de novidade, jóias para sacos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198619

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : New Era Cap, LLC

  Endereço : 160 Delaware Avenue, Buffalo, New 

York 14202, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Aventais; blusões; calçado; luvas; cha-

péus; chapelaria; ceroulas; camisas; calções; meias; 

sweatshirts; roupa interior; cintos [vestuário]; bonés 

com viseira; camisolas [vestuário]; pullovers; bonés de 

basebol; casacos [vestuário]; vestuário, nomeadamente, 

roupa interior térmica; sweatshirts com capuz; t-shirts.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198620

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Cytokinetics, Incorporated

  Endereço : 350 Oyster Point Boulevard South San 

Francisco, California 94080, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso médico; substâncias 

dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; 

emplastros; matérias para chumbar os dentes e para 

impressões dentárias; desinfectantes; preparações para 

a destruição de vermes; fungicidas, herbicidas; produtos 

farmacêuticos para uso humano para o tratamento das 

doenças cardiovasculares, pulmonares e broncoconstri-

toras e das condições pulmonares e broncoconstritoras, 

das doenças e condições associadas com a disfunção, 

emaciação, atrofia ou fraqueza muscular cardíaca, das 

doenças infecciosas, das doenças e condições neuroló-

gicas, das doenças e condições neuromusculares, dos 

distúrbios musculoesqueléticas, e das doenças e condi-

ções associadas com a disfunção, emaciação, atrofia ou 

fraqueza musculoesquelética, das doenças e condições 

metabólicas, da diabetes, da hipertensão, das doenças 

vasculares, e das doenças e condições associadas com a 

disfunção de miosina não muscular.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198622

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : 

 JU XING HOME LIMITED

  Endereço : 418

 418 Port Land Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 料 臨

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198623

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Digitalbay Limited

  Endereço : 149

1 9 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  S e r v i ç o s : 

Saas PaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198624

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Digitalbay Limited

  Endereço : 149

1 9 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  S e r v i ç o s : 

Saas PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198625

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Digitalbay Limited

  Endereço : 149

1 9 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  S e r v i ç o s : 

Saas PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198626

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : 

 CHU SIO LEI

  Endereço : 799-837

20 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/198627

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : 

 CHU SIO LEI

  Endereço : 799-837

20 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198628

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : NBA Properties, Inc.

  Endereço : Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, 

New York, NY 10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

rio, nomeadamente, meias de malha, sapatos para bas-

quetebol, ténis para basquetebol, t-shirts, camisas, po-

los, sweatshirts, calças de fato de treino, ceroulas, ca-

misola sem alças (top), camisolas [vestuário], calções, 

pijamas, camisas de desporto, camisas de râguebi, 

camisolas, cintos [vestuário], gravatas, camisas de dor-

mir curtas, chapéus, bonés sendo chapelaria, viseiras 

[chapelaria], fatos de treino, calças de aquecimento, 

tops para exercícios de aquecimento, camisolas para 

a prática de tiro, casacos, casacos impermeáveis com 

capuz, parkas, blusões, babetes para bebés [não em 

papel], fitas para cabeça [vestuário], punhos de cami-

sa, aventais, roupa interior, cuecas com perna, calças 

largas, aquecedores de orelhas [vestuário], luvas, luvas 

com só um dedo, cachecóis, camisas de tecido e cami-

sas tricotadas, vestidos de malha, vestidos, vestidos e 

uniformes de chefe de claque, artigos para natação, 

fatos de banho, fatos de natação, biquínis, tankinis, 

calções de natação, calções de banho, calções de ba-

nho estilo surfista, fatos isotérmicos, túnicas de praia 

para usar por cima do fato de banho, túnicas para usar 

por cima do fato de banho, páreos de praia [tecido que 

se enrola à volta do corpo], sandálias, sandálias de 

praia, chapéus de praia, viseiras para o sol [chapelaria], 

toucas de natação, toucas de banho, chapelaria para 

festas com perucas afixadas, chapelaria em malha com 

máscaras faciais [chapelaria].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198629

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : NBA Properties, Inc.

  Endereço : Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, 

New York, NY 10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; provisão de formação; en-

tretenimento; actividades desportivas e culturais; ser-

viços de entretenimento e educacionais sob a forma de 

programas de rádio e televisão contínuos no domínio 

do basquetebol e sob a forma de apresentação de jo-

gos de basquetebol e espectáculos de basquetebol ao 

vivo; produção e distribuição de espectáculos de rádio 

e de televisão com jogos de basquetebol, eventos de 

basquetebol e programas no domínio do basquetebol; 

realização e organização de clínicas e acampamentos 

de basquetebol, clínicas e acampamentos de treinado-

res, clínicas e acampamentos de equipas de dança e 

jogos de basquetebol; serviços de entretenimento sob 

a forma de actuações ao vivo de mascotes fantasiadas 

ou equipes de dança em jogos e espectáculos de bas-

quetebol, clínicas, acampamentos, promoções e outros 

eventos relacionados com o basquetebol, eventos es-

peciais e festas; serviços de clube de fãs; serviços de 

entretenimento, nomeadamente fornecimento de um 

website com material multimédia não-descarregável 

sob a forma de excertos televisivos, excertos televi-

sivos interactivos, gravações de vídeo, gravações de 

transmissões contínuas de vídeo, seleções de excertos 

televisivos interactivos, programas de rádio, excertos 

de rádio e gravações de áudio no domínio do basque-

tebol; fornecimento de notícias e informações sob a 

forma de estatísticas e curiosidades na área do basque-

tebol; fornecimento de serviços de jogos on-line não-

-transferíveis, nomeadamente, jogos de computador, 
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jogos de vídeo, jogos de vídeo interactivos, jogos de ac-

ção de habilidade, jogos de arcada, jogos de sociedade 

para adultos e crianças, jogos de tabuleiro, puzzles, e 

jogos de perguntas e respostas; serviços de publicação 

electrónica, nomeadamente, publicação em linha de 

revistas, guias, boletins informativos, livros para colo-

rir, e agendas de jogos de terceiros através da internet, 

todos no domínio do basquetebol; fornecimento de 

uma base de dados informática em linha no domínio 

do basquetebol.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198630

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : 

 JOSÉ JOÃO LEAL GONSALVES LUPI

  Endereço : 301-355

17 E

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

FBC, 17.º E, em Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198631

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : 

 JOSÉ JOÃO LEAL GONSALVES LUPI

  Endereço : 301-355

17 E

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

FBC, 17.º E, em Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198632

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : SANZYME BIOLOGICS PRI-

VATE LIMITED

  Endereço : 8-2-120/13/5, Plot No.13, SagarSocie-

ty, Road No.2, BanjaraHills, Hyderabad, Telangana 

500034, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198633

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : SANZYME BIOLOGICS PRI-

VATE LIMITED

  Endereço : 8-2-120/13/5, Plot No.13, SagarSocie-

ty, Road No.2, BanjaraHills, Hyderabad, Telangana 

500034, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198655

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 6 K
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 14-0958TCX

 Pantone 18-4247TCX

[210]  N.º : N/198656

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 5

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 74 Y 70

K 35

[210]  N.º : N/198657

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 5

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 74 Y 70

K 35

[210]  N.º : N/198658

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Infoblox, Inc.

  Endereço : 2390 Mission College Boulevard, Ste. 

501 Santa Clara California 95054, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198659

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Infoblox, Inc.

  Endereço : 2390 Mission College Boulevard, Ste. 

501 Santa Clara California 95054, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

DNS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198660

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Infoblox, Inc.

  Endereço : 2390 Mission College Boulevard, Ste. 

501 Santa Clara California 95054, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198661

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Infoblox, Inc.

  Endereço : 2390 Mission College Boulevard, Ste. 

501 Santa Clara California 95054, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

踪

踪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198662

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : OPPO 

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

  Endereço : 18

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang an, Dongguan, 

Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS SaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198663

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : OPPO 

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

  Endereço : 18

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang an, Dongguan, 

Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

CPU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198664

[220]  Data de pedido : 2022/06/17
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[730]  Requerente : Daimler AG

  Endereço : Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos automóveis, chassis para au-

tomóveis, componentes e acessórios para os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198675

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 99 2 23

2315

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 力

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198676

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12 J 1

401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198677

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

路

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198678

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

A315-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 不 不 理 不

金 行 不 金

不 理 理 金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198679

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

A315-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198680

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 Shanghai Nuandie Network Technology Co.,Ltd.

  Endereço : 38 201

 Room 201, No.38 Zhenggao Road, Yangpu District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198681

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : Rolls-Royce Motor Cars Limited

  Endereço : Summit One, Summit Avenue, Farn-

borough, Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e respectivas peças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198682

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 101 1

12 2 1519

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198683

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 Hiang Kie Coffee Group Limited

  Endereço : 12-14

 3/F, Wing Sum Factory Building 2, 12-14 Sam Chuk 

Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 狀 料

料

糖 糖 茶 力 淋

利 力

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198684

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 Hiang Kie Coffee Group Limited

  Endereço : 12-14

 3/F, Wing Sum Factory Building 2, 12-14 Sam Chuk 

Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

理 理

理 零
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料 行行 理

理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198685

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198686

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198687

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : Bilyara Vineyards Pty Ltd

  Endereço : Level 8, 161 Collins Street, Melbour-

ne, Victoria 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos; bebidas alcoólicas (excluindo 

cerveja).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198688

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PA AS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198689

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.
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  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198690

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198691

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198692

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

N F T

N F T
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N F T

N F T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198693

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

N F T

NFT

N F T

N F T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198694

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., 

LTD

  Endereço : 

 Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang Ind. Zone, Gao-

ming District, Foshan City, Guangdong province, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198695

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., 

LTD

  Endereço : 

 Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang Ind. Zone, Gao-

ming District, Foshan City, Guangdong province, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

鈎

鈎

鈎 鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198696

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., 

LTD

  Endereço : 

 Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang Ind. Zone, Gao-

ming District, Foshan City, Guangdong province, Chi-

na
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198697

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., 

LTD

  Endereço : 

 Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang Ind. Zone, Gao-

ming District, Foshan City, Guangdong province, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198698

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., 

LTD

  Endereço : 

 Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang Ind. Zone, Gao-

ming District, Foshan City, Guangdong province, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

鈎

鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198699

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

 FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., 

LTD

  Endereço : 

 Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang Ind. Zone, Gao-

ming District, Foshan City, Guangdong province, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198700

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 2

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198701

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 2

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198702

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 2

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198703

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 2

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198704

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 2

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198705

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 2

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198706

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 2

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198707

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 2

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198708

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198709

[220]  Data de pedido : 2022/06/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198710

[220]  Data de pedido : 2022/06/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -29675

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198712

[220]  Data de pedido : 2022/06/21

[730]  Requerente : 叠

 Shanghai Nuandie Network Technology Co.,Ltd.

  Endereço : 38 201

 Room 201, No.38 Zhenggao Road, Yangpu District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198713

[220]  Data de pedido : 2022/06/21

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Wanji Technology Group Co., Ltd.



N.º 33 — 17-8-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13743

  Endereço : 

厦

 6th Floor, Wanji Business Bldg, Eleventh St, Shatou 

St, Futian Dist, Shenzhen City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198714

[220]  Data de pedido : 2022/06/21

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Wanji Technology Group Co., Ltd.

  Endereço : 

厦

 6th Floor, Wanji Business Bldg, Eleventh St, Shatou 

St, Futian Dist, Shenzhen City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198715

[220]  Data de pedido : 2022/06/21

[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/198716

[220]  Data de pedido : 2022/06/21

[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 : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198717

[220]  Data de pedido : 2022/06/21

[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 : 42
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[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198723

[220]  Data de pedido : 2022/06/22

[730]  Requerente : 

 CHENGDU WESTHOUSE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT CO.LTD

  Endereço : 

669 12 16

 No.16, F/12, No.669, Wanxiang South Road, Chengdu 

Hi-Tech Industrial Development Zone , China (Si-

chuan) Pilot Free Trade Zone, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198724

[220]  Data de pedido : 2022/06/22

[730]  Requerente : 

 CHENGDU WESTHOUSE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT CO.LTD

  Endereço : 

669 12 16

 No.16, F/12, No.669, Wanxiang South Road, Chengdu 

Hi-Tech Industrial Development Zone , China (Si-

chuan) Pilot Free Trade Zone, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[ ]

[ ]

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198725

[220]  Data de pedido : 2022/06/22

[730]  Requerente : 蒽

 Enyue Commercial and Trading ( Shanghai ) Co., Ltd.

  Endereço : 8139 1 1583

 Rm.1583, Blk.1, No.8139, Jindagong Rd., Fengxian 

Dist., Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198726

[220]  Data de pedido : 2022/06/22

[730]  Requerente : 蒽

 Enyue Commercial and Trading ( Shanghai ) Co., Ltd.

  Endereço : 8139 1 1583

 Rm.1583, Blk.1, No.8139, Jindagong Rd., Fengxian 

Dist., Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198727

[220]  Data de pedido : 2022/06/22

[730]  Requerente : 蒽

 Enyue Commercial and Trading ( Shanghai ) Co., Ltd.

  Endereço : 8139 1 1583

 Rm.1583, Blk.1, No.8139, Jindagong Rd., Fengxian 

Dist., Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198728

[220]  Data de pedido : 2022/06/22

[730]  Requerente : 蒽

 Enyue Commercial and Trading ( Shanghai ) Co., Ltd.

  Endereço : 8139 1 1583

 Rm.1583, Blk.1, No.8139, Jindagong Rd., Fengxian 

Dist., Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198729

[220]  Data de pedido : 2022/06/22

[730]  Requerente : 蒽

 Enyue Commercial and Trading ( Shanghai ) Co., Ltd.

  Endereço : 8139 1 1583

 Rm.1583, Blk.1, No.8139, Jindagong Rd., Fengxian 

Dist., Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198730

[220]  Data de pedido : 2022/06/22

[730]  Requerente : 蒽

 Enyue Commercial and Trading ( Shanghai ) Co., Ltd.

  Endereço : 8139 1 1583

 Rm.1583, Blk.1, No.8139, Jindagong Rd., Fengxian 

Dist., Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198731

[220]  Data de pedido : 2022/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

 238 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198732

[220]  Data de pedido : 2022/06/22
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[730]  Requerente : 

  Endereço :  

453700

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198733

[220]  Data de pedido : 2022/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

 453834

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198734

[220]  Data de pedido : 2022/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

 453834

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198737

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PA AS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198738

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198739

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198740

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198741

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198742

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198743

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198744

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PA AS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198745

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198746

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198747

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198748

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PA AS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198749

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198750

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198751

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198752

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Huacheng Network Technology Co., Ltd.

  Endereço :  2930  2 

 412 

 Room 412, Building 2, No. 2930 Nanhuan Road, Bin-

jiang District, Hangzhou, Zhejiang

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  S e r v i ç o s :  P a a S

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198755

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6-C 3 623

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198756

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6-C 3 623

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198757

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[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/198758

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[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/198759

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[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

3D



13752    33   2022  8  17 

DV D

DV D

NF Ts

N F Ts

N F Ts

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/09  União Euro-

peia N.º 018715324

[210]  N.º : N/198760

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[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 : 16

[511]  Produtos : 

説

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/09  União Euro-

peia N.º 018715324

[210]  N.º : N/198761

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : 络
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/09  União Euro-

peia N.º 018715324

[210]  N.º : N/198762

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

SaaS

PaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/09  União Euro-

peia N.º 018715324

[210]  N.º : N/198768

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[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

3D

DV D

DV D
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NF Ts

N F Ts

N F Ts

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  União Euro-

peia N.º 018716193

[210]  N.º : N/198769

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[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 : 16

[511]  Produtos : 

説

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  União Euro-

peia N.º 018716193

[210]  N.º : N/198770

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[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 : 35

[511]  Serviços : 
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NFTs

N F Ts N F Ts

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  União Euro-

peia N.º 018716193

[210]  N.º : N/198771

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : 络

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  União Euro-

peia N.º 018716193

[210]  N.º : N/198772

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED
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  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

SaaS

PaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  União Euro-

peia N.º 018716193

[210]  N.º : N/198779

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : JAMRM, LLC

  Endereço : 5930 W. Campus Circle Drive Irving, 

Texas 75063, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos não-medicinais; prepara-

ções cosméticas não-medicinais de beleza, faciais, cor-

porais, para cuidado da pele e higiene pessoal; sabões; 

esfoliantes; máscaras de pele (para uso cosmético); 

tratamentos labiais; cuidado com o corpo não-medi-

cinais, loções para o cuidado facial e da pele, cremes, 

géis, pulverizadores, bálsamos, protectores, líquidos, 

hidratantes, sérum, óleos de limpeza, óleos essenciais, 

pós, espumas, unguentos; óleos essenciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198784

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198785

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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PA AS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198786

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198787

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198788

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198789

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 , 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA



13758    33   2022  8  17 

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198790

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198791

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198795

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[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 : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198796

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[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/198797

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 ZKTECO CO., LTD.

  Endereço : 

32

 No. 32, Pingshan Industrial Avenue, Tangxia Town, 

Dongguan City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : RFID

POS

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198798

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

 ZKTECO CO., LTD.

  Endereço : 

32

 No. 32, Pingshan Industrial Avenue, Tangxia Town, 

Dongguan City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198799

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 

 SHANDONG LUSCIOUS PET FOOD CO., LTD.

  Endereço : 

 Advanced Industrial Park, Yangkou Town, Shouguang 

City (South of Zhongxin Road, East of Chuanbo 

Road), Weifang City 262714, Shandong Province, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198800

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Emissão de ordens de pagamento de 

valores para usar em jogos on-line.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198803

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198804

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-1 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/14  China

N.º 63239612

[210]  N.º : N/198805

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-1 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/14  China

N.º 63258927

[210]  N.º : N/198806

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-1 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/14  China

N.º 63260456

[210]  N.º : N/198807

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 25-1 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/14  China

N.º 63248487

[210]  N.º : N/198808

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-1 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/14  China

N.º 63260522

[210]  N.º : N/198809

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-1 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/14  China

N.º 63231078

[210]  N.º : N/198810

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette; sa-

bões e detergentes; sabões de creme para o corpo; sa-

bões; produtos para a limpeza do rosto; essências para 

branqueamento da pele; óleos para bebés; leites hi-

dratantes; cremes hidratantes; bases cremosas; cremes 

para branquear a pele; loções para a pele; cremes para 

branqueamento da pele; produtos cosméticos para os 

cuidados da pele; cosméticos usados na pele; produtos 

não medicinais para os cuidados da pele; água-de-toi-

lette; cremes de limpeza; produtos para desmaquilhar; 

produtos para a lavagem da pele; champôs; produtos 

amaciadores do cabelo; óleos essenciais; pós de ma-

quilhagem; máscaras para a beleza do rosto; máscaras 

hidratantes para a pele; batons; óleos de banho; dentí-

fricos; essências de menta (óleo essencial); perfumaria; 

fragrâncias; incensos; cremes para as mãos; colutórios, 

não para uso médico; purificadores de hálito, não para 

uso médico; cremes para a limpeza do corpo; produtos 

de limpeza para a pele do corpo; cremes para limpar a 

pele; produtos para a limpeza da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198811

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

 4 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198812

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 

 Wetown Electric Group Co., Ltd.

  Endereço : 1

 1 Nanzi Road, Xinba Science Park, Yangzhong, Jiang-

su 212211, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198813

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

电

USB

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/20  União Euro-

peia N.º 018719519

[210]  N.º : N/198814

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 络

/

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/20  União Euro-

peia N.º 018719519

[210]  N.º : N/198815

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED
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  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/20  União Euro-

peia N.º 018719519

[210]  N.º : N/198816

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198817

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198818

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198819

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198820

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 
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 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 坂 爲

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

踪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198821

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 坂 爲

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198822

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

紥
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198823

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

 Quality Pro Test-Consult Limited

  Endereço : 38-40

14 10

 Unit 10, 14/F., Wah Wai Centre, 38 - 40 Au Pui Wan 

Street, Fotan, N.T., Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

42

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198824

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16 5 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198825

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16 5 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198826

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16 5 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198827

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16 5 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198828

[220]  Data de pedido : 2022/06/28
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[730]  Requerente : 

 HAVI Logistics Services (Hong Kong) Limited

  Endereço : 8-10

 G/F Chiaphua Industries Building 8-10 Siu Lek Yuen 

Road, Shatin, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198829

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198830

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198831

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198832

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 料 易

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198833

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198834

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198835

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198836

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198837

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198838

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198839

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198840

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 13

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198841

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198842

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198843

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

料 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198844

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198845

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198846

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198847

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198848

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198849

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198850

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 23

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198851

[220]  Data de pedido : 2022/06/28
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198852

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198853

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198854

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198855

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198856

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198857

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198858

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198859

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198860

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198861

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198862

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 車 理

冷

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198863

[220]  Data de pedido : 2022/06/28
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198864

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198865

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198866

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

流

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198867

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198868

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198869

[220]  Data de pedido : 2022/06/28
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198870

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198871

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para o cuidado dos den-

tes; preparações (não medicinais) para os cuidados da 

boca; pasta de dentes; gel dentifrício; pós dentífricos; 

dentífricos; produtos (não medicinais) para a lavagem 

da boca; preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico; preparações (não medicinais) para a lim-

peza e cuidado das dentaduras; preparações para polir 

dentaduras; sais de dentes; refrescantes para o hálito e 

higiene pessoal; sprays e tiras para refrescar o hálito; 

tiras para branqueamento dos dentes; canetas para 

branqueamento dos dentes; preparações para bran-

queamento dos dentes; preparações de lavagem para 

branqueamento dos dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198875

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : Tine SA

  Endereço : Postboks 7 Kalbakken, 0901 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Queijo; soro de leite; soro de leite em 

pó; coalho (rennet); coalhada (leite coalhado) (curd).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198884

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Inc.

  Endereço : 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wil-

mington, DE 19808-1674, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de 

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

lhas; isqueiros para cigarros para fumadores; isqueiros 

para charutos para fumadores; fósforos; artigos para 

fumadores; mortalhas para cigarros; tubos de cigarros; 

filtros para cigarros; aparelhos de bolso para enrolar 

cigarros; máquinas manuseadas manualmente para in-

jectar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; 

líquidos para cigarros electrónicos; produtos de tabaco 

para serem aquecidos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198885

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático relacionado com 

linguagens de programação informática; software in-

formático relacionado com chamada remota de proce-

dimento (RPC); software informático relacionado com 

linguagens de programação de procedimentos para 

uso com chamada remota de procedimento (RPC); 

software informático para aplicações de rede que usam 

chamada remota de procedimento (RPC); ferramentas 

de programação informática para o desenvolvimento 

de aplicações de rede que usam chamada remota de 

procedimento (RPC); software informático; progra-

mas de computador; programas de computador descar-

regáveis; software de desenvolvimento de programas 

de computador; aplicações de software para negócios; 

software informático de aplicação; aplicação de pro-

gramas de computador descarregáveis; software aplica-

tivo descarregável para telefones inteligentes; software 

informático de aplicação para computadores; software 

informático para o rastreio de alterações e mudan-

ças em programas de computador e para a gestão de 

programas de desenvolvimento de projectos; software 

informático e ferramentas informáticas de desenvol-

vimento de software informático para a concepção e 

desenvolvimento de programas de software de código 

aberto (OOS) e software informático proprietário; fer-

ramentas informáticas de desenvolvimento de software 

para computadores; software informático de desenvol-

vimento de programas; software informático de desen-

volvimento de aplicações; programas informáticos de 

ferramentas para desenvolvimento de programas in-

formáticos; programas informáticos relacionados com 

o desenvolvimento de aplicações, interface de usuários 

e para a programação de ferramentas e serviços rela-

cionados; software informático de desenvolvimento de 

ferramentas descarregáveis para a criação de software 

informático de aplicações móveis; software informá-

tico para utilização como interface de programação 

de aplicações ( API ); software informático para a 

criação de listas de informações, listas de websites  

e listas de outras fontes de informações; software in-

formático para a construção de aplicações para a web; 

programas de computador para executar programas 

de desenvolvimento e programas de aplicação num 

ambiente de desenvolvimento comum; hardware in-

formático; equipamento de processamento de dados; 

periféricos informáticos, equipamento para entrada de 

dados; equipamento para saída de dados, equipamento 

para armazenamento e equipamento de transmissão 

de dados; software informático de gestão de dados e 

de gestão de base de dados; software informático para 

o desenvolvimento, compilação e execução de outros 

programas informáticos; programas de computador 

para uso no desenvolvimento de programas informáti-

cos, linguagens de programação, caixas de ferramentas 

informáticas e compiladores (de dados); publicações 

electrónicas descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198886

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Criação, concepção, desenvolvimen-

to, instalação, manutenção, reparação, actualização, 

e redação de software informático relacionado com 

linguagens de programação, software informático 

relaciodado com chamada remota de procedimento 

(RPC), software informático relacionado com lin-

guagens de programação de procedimentos para uso 

com protocolos de chamada remota de procedimento 

(RPC), software informático para aplicações de rede 

que usam chamada remota de procedimento (RPC), 

ferramentas de programação informática para o desen-

volvimento de aplicações de rede que usam semântica 

em chamada remota de procedimento (RPC), concep-
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ção e desenvolvimento de linguagens de programação 

informática; concepção e desenvolvimento de software 

e hardware informático; instalação, actualização e 

manutenção de software informático; serviços infor-

máticos; fornecimento de software informático não 

descarregável; fornecimento de uso online temporá-

rio de software informático não descarregável para o 

desenvolvimento de software, rastreio de alterações 

e mudanças em programas de computador e para a 

gestão de programas de desenvolvimento de projectos; 

fornecimento de uso online temporário de ferramen-

tas para desenvolvimento de software informático não 

descarregável; fornecimento de uso online temporário 

de software informático não descarregável para utili-

zação como interface de programação de aplicações 

( API ); fornecimento online de informação relacio-

nada com o desenvolvimento e concepção de software 

informático e serviços informáticos relacionados; 

consultoria no domínio da informática nomeadamente 

a análise, revisão, personificação, concepção, selec-

ção, implementação, optimização e uso de sistemas 

informáticos de computadores para terceiros; servi-

ços de apoio técnico relacionados com problemas de 

programas informáticos; serviços de fornecimento de 

apoio, de alerta e de informação técnica em áreas de 

software informático através da internet; fornecimento 

de informação online em áreas de software informá-

tico; software como serviço [SaaS]; plataformas como 

um serviço [PaaS]; serviços de provedor de serviços 

de aplicação (ASP); serviços de informação, aconse-

lhamento, e consultadoria relacionado com todos os 

acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198892

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : ToughBuilt Industries, Inc.

  Endereço : 25371 Commercentre Drive, Suite 

200, Lake Forest, California 92630, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Ferramentas nomeadamente, esqua-

dros; esquadros de enquadramento; esquadros de es-

trutura em aço; esquadros de carpinteiro, esquadros 

de combinação; esquadros de aplicação (ângulos de 90 

graus); esquadros de aplicação (em metros); esquadros 

ajustáveis, esquadros para gesso cartonado, esquadros 

para marcação de gesso cartonado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198893

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : ToughBuilt Industries, Inc.

  Endereço : 25371 Commercentre Drive, Suite 

200, Lake Forest, California 92630, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e acessórios de nivelamen-

to e disposição, nomeadamente, indicadores de nível, 

mais especificamente, níveis de bolha, estojos para 

nível (ferramenta), nível de bolha (aparelho), níveis 

de prumo, níveis de prumo para postes, níveis para 

planos em duas dimensões, nível de bolso (aparelho), 

nível com duas ou três ampolas tubulares; medidores 

de nível para escadas e quadrados; níveis, nomeada-

mente, níveis circulares de prumo, níveis de metro 

curvos, níveis cilíndricos, níveis de ampolas múltiplas; 

detectores magnéticos de vigas metálicas; ferramen-

tas de medição, nomeadamente, fitas métricas, réguas 

de carpinteiro, réguas de medição, paus do contador, 

localizadores de ângulos, indicadores de inclinação e 

indicadores de declive sob forma de detectores, medi-

dores de comprimento de contorno; instrumentos de 

levantamento topográfico sob forma de varas de grau, 

postes de laser, tripés, adaptadores de tripés, suportes 

de nível de prumo, suportes de laser, níveis de levan-

tamento topográfico, níveis de levantamento digital, 

níveis para construção civil, níveis de visão, grampos 

para detectores laser, níveis digitais, níveis de cai-

xa, localizadores de ângulos, localizadores de passo, 

transferidores [instrumentos de medida] e ajustável em 

bisel t.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198895

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : IDUS KOREA CO., LTD.

  Endereço : (Gayang-dong, Delta building) Floor 

7~9, 376, Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul Korea.



N.º 33 — 17-8-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13779

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198896

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : IDUS KOREA CO., LTD.

  Endereço : (Gayang-dong, Delta building) Floor 

7~9, 376, Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul Korea.

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198897

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198900

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198901

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198902

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[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 : 

USB

3D

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198917

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 RARE Inc.

  Endereço : 

80 24

 24, Apgujeong-Ro 80-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, Repu-

blic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Cintos para dinheiro [vestuário]; calça-

do; vestuário de desporto; vestuário; collants; casacos 

[vestuário]; blusões; roupa exterior; peças de vestuário 

pronto-a-vestir; vestidos; saias; partes de baixo para 

vestir [vestuário]; camisas; t-shirts; roupa interior; ma-

lhas [vestuário]; cuecas; perneiras; meias; cachecóis; 

collants [meias]; chapelaria; bonés de desporto; cintos 

[vestuário].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198918

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 RARE Inc.

  Endereço : 

80 24

 24, Apgujeong-Ro 80-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, Repu-

blic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Cintos para dinheiro [vestuário]; calça-

do; vestuário de desporto; vestuário; collants; casacos 

[vestuário]; blusões; roupa exterior; peças de vestuário 

pronto-a-vestir; vestidos; saias; partes de baixo para 

vestir [vestuário]; camisas; t-shirts; roupa interior; ma-

lhas [vestuário]; cuecas; perneiras; meias; cachecóis; 

collants [meias]; chapelaria; bonés de desporto; cintos 

[vestuário].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198919

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[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/198920

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[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/198934

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 坂 爲

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

踪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198935

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 坂 爲

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198936

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : Standard Chartered plc

  Endereço : 1 Basinghall Avenue, London EC2V 

5DD, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros; serviços financei-

ros; negócios monetários; negócios imobiliários; acesso 

a operações bancárias via Internet; serviços bancários 

em linha; serviços bancários informatizados; serviços 

bancários móveis; serviços bancários para o pagamen-

to de facturas através do telefone; serviços financeiros, 

bancários e de crédito; transacção de mercadorias; 

serviços de seguros e de seguros de vida; serviços de 

mediação de seguros; informações sobre seguros; ser-

viços actuariais; avaliações e estimativas financeiras 

de propriedades; serviços de aquisição e gestão de pro-

priedades; arrendamento, aluguer e leasing de proprie-

dades; administração de negócios financeiros; serviços 

fiduciários; serviços de angariação de fundos para fins 

de beneficência; administração de fundos mútuos; 

serviços de fundos mútuos; gestão de caixa; fomento 

comercial; serviços de desconto de facturas; serviços 

de caixas automáticas; fornecimento de empréstimos; 

empréstimos (serviços financeiros); concessão de em-

préstimos (com pagamento a prestações); serviços de 

hipoteca; mediação de hipotecas; fornecimento de 

garantias para empréstimos; serviços de fiança; servi-

ços de crédito; financiamento para compra em regime 

de locação, financiamento para compra em regime de 

arrendamento; serviços de cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente, cartões de levan-

tamento de dinheiro, cartões de garantia de cheques, 

cartões de pagamento e cartões de débito; serviços de 

registo de cartões de crédito, cartões de lançamento 

em conta corrente, cartões de levantamento de dinhei-

ro, cartões de garantia de cheques, cartões de débito, 

cartões de pagamento, cartões financeiros e cartões de 

compras; serviços de cartões e reposição de dinheiro; 

planos de incentivo relacionados com a utilização de 

cartões de crédito, cartões de lançamento em conta 

corrente, cartões de levantamento de dinheiro, cartões 

de débito, cartões de pagamento, cartões financeiros 

e cartões para compras; aluguer, arrendamento e lea-

sing de equipamento para processamento de cartões 

financeiros e dados relacionados com os mesmos; pro-

cessamento de dados relacionados com transacções 

de cartões e outras operações de pagamento; forneci-

mento de serviços financeiros, câmbio e transferência 

de dinheiro; serviços monetários, serviços de depar-

tamentos cambiais; serviços de câmbio; serviços de 

banco comercial e de banco de investimento; serviços 

de depósito; serviços de investimento e poupança; ser-

viços de banco de poupança; investimento de fundos; 

serviços de gestão de investimentos; corretagem de 

obrigações, títulos, mercadorias e futuros; serviços de 

corretagem de acções; serviços de criação de mercado; 

serviços de avaliação de títulos; serviços de subscrição 

de acções; serviços de empréstimo de valores; serviços 

de cobrança de dividendos; serviços de cobrança de 
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pagamentos; serviços de pagamento electrónico; trans-

ferência electrónica de fundos; serviços de subscrições; 

serviços de seguros que combinam seguro e investi-

mento num único plano de seguros; corretagem de 

fundos de investimento; serviços de títulos; serviços de 

títulos pessoais; serviços fiscais; serviços de assessoria 

de planeamento e de investimento financeiro; serviços 

de investimento e de gestão financeira; serviços de 

pesquisa relacionados com finanças; análise financei-

ra; fundos de pensões; fornecimento de informação 

financeira; fornecimento de informação financeira 

através de um website; serviços de transferência elec-

trónica de valores; custódia, administração e avaliação 

de investimentos; serviços de agência de garantias; 

serviços de custódia de títulos; serviços de depósito 

de valores; serviços de financiamento de transacções 

comerciais; fornecimento de descontos em estabeleci-

mentos participantes de terceiros através da utilização 

de um cartão de associado (serviços financeiros); pa-

trocínio financeiro; patrocínio financeiro de activida-

des de educação, formação, recreativas, desportivas 

ou culturais; serviços financeiros, nomeadamente 

fornecimento de uma moeda virtual para ser utilizada 

por membros de uma comunidade em linha através de 

uma rede informática mundial; serviços de transacção 

de e de investimento numa moeda virtual; emissão de 

cheques-prenda; serviços de assessoria, consultado-

ria e informações relacionados com todos os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198950

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : Harry Winston, Inc.

  Endereço : 718 Fifth Avenue NY10019 New York 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

nhas e troféus em metais preciosos ou revestidos em 

metais preciosos; bijutaria e joalharia nomeadamente 

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

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

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

cofres para jóias, estojos para jóias; pedras precio-

sas, pedras semi-preciosas (pedras finas); relojoaria 

e aparelhos e instrumentos cronométricos nomeada-

mente cronómetros, cronógrafos, relógios de mesa e 

de parede, relógios de pulso, braceletes, relógios de 

pêndulo, relógios despertadores e peças e acessórios 

para os produtos atrás referidos, nomeadamente pon-

teiros, âncoras, pêndulos, tambores de relógio, caixas 

de relógios [componentes de relógios], braceletes para 

relógios, visores para relógios, mecanismo de relógios, 

correntes de relógios, movimentos para relojoaria, 

molas para relógios, vidros para relógios, cofres para 

relojoaria [apresentação], estojos para relojoaria.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/10  Su íç a

N.º 03503/2022

[210]  N.º : N/198961

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 Shanghai Maxam Company Limited

  Endereço : 1829

 No. 1829 Jin Sha Jiang Road, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198962

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 Shanghai Maxam Company Limited

  Endereço : 1829

 No. 1829 Jin Sha Jiang Road, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 



N.º 33 — 17-8-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13783

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198963

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 Shanghai Maxam Company Limited

  Endereço : 1829

 No. 1829 Jin Sha Jiang Road, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198964

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 Shanghai Maxam Company Limited

  Endereço : 1829

 No. 1829 Jin Sha Jiang Road, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198965

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 Shanghai Maxam Company Limited

  Endereço : 1829

 No. 1829 Jin Sha Jiang Road, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198966

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 Shanghai Maxam Company Limited

  Endereço : 1829

 No. 1829 Jin Sha Jiang Road, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198967

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) 

LIMITED

  Endereço : 23

5

 5/F, Lung Fung Group Centre, No.23 Yip Cheong 

Street, Fanling, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198968

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) 

LIMITED

  Endereço : 23

5

 5/F, Lung Fung Group Centre, No.23 Yip Cheong 

Street, Fanling, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198969

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) 

LIMITED

  Endereço : 23

5

 5/F, Lung Fung Group Centre, No.23 Yip Cheong 

Street, Fanling, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198972

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

NF Ts

N F Ts

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/09  União Euro-

peia N.º 018715111

[210]  N.º : N/198973

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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NFTs

N F Ts N F Ts

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/09  União Euro-

peia N.º 018715111

[210]  N.º : N/198974

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : 络
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/09  União Euro-

peia N.º 018715111

[210]  N.º : N/198975

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

SaaS

PaaS

SaaS

SaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/09  União Euro-

peia N.º 018715111

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/165406 2022/07/28 2022/07/28 Athleta (ITM) Inc. 35

N/182814 2022/07/28 2022/07/28 41

N/182815 2022/07/28 2022/07/28 09

N/182816 2022/07/28 2022/07/28 09

N/182817 2022/07/28 2022/07/28 41

N/182942 2022/07/28 2022/07/28 CREATIONS DE VERSAILLES S.A.R.L. 25
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/185552 2022/07/28 2022/07/28 ASR Media and Sponsorship S.p.A. 09

N/185553 2022/07/28 2022/07/28 ASR Media and Sponsorship S.p.A. 16

N/185555 2022/07/28 2022/07/28 ASR Media and Sponsorship S.p.A. 25

N/185556 2022/07/28 2022/07/28 ASR Media and Sponsorship S.p.A. 28

N/185558 2022/07/28 2022/07/28 ASR Media and Sponsorship S.p.A. 09

N/185559 2022/07/28 2022/07/28 ASR Media and Sponsorship S.p.A. 16

N/185561 2022/07/28 2022/07/28 ASR Media and Sponsorship S.p.A. 25

N/185562 2022/07/28 2022/07/28 ASR Media and Sponsorship S.p.A. 28

N/186192 2022/07/28 2022/07/28 Jebsen & Co., Ltd. 33

N/186244 2022/07/28 2022/07/28 Oatly AB 09

N/186245 2022/07/28 2022/07/28 Oatly AB 41

N/187053 2022/07/28 2022/07/28 41

N/187642 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 09

N/187643 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 35

N/187644 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 36

N/187645 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 38

N/187646 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 41

N/187647 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 42

N/187649 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 09

N/187650 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 35

N/187651 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 36

N/187652 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 38

N/187653 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 41

N/187654 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 42

N/188130 2022/07/28 2022/07/28 Pettigo Comércio Internacional, Lda 38

N/188132 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 09

N/188133 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 35

N/188134 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 36

N/188135 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 38

N/188136 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 41

N/188137 2022/07/28 2022/07/28 Lemon Inc. 42

N/189281 2022/07/28 2022/07/28 07

N/189282 2022/07/28 2022/07/28 10

N/189283 2022/07/28 2022/07/28 11

N/189284 2022/07/28 2022/07/28 21

N/189363 2022/07/28 2022/07/28 LUXOTTICA RETAIL UK LIMITED 35

N/189467 2022/07/28 2022/07/28 YVES SAINT LAURENT 35

N/189528 2022/07/28 2022/07/28 Fameco Group, LLC 03

N/189529 2022/07/28 2022/07/28 Fameco Group, LLC 03
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/189661 2022/07/28 2022/07/28

BEAD&NELL LIMITED

25

N/189662 2022/07/28 2022/07/28

BEAD&NELL LIMITED

35

N/190010 2022/07/28 2022/07/28 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/190062 2022/07/28 2022/07/28 Catellani, Enzo 11

N/190165 2022/07/28 2022/07/28 05

N/190227 2022/07/28 2022/07/28

Hangzhou Hongli Garments Co. Ltd.

18

N/190228 2022/07/28 2022/07/28

Hangzhou Hongli Garments Co. Ltd.

25

N/190229 2022/07/28 2022/07/28

Hangzhou Hongli Garments Co. Ltd.

35

N/190312 2022/07/28 2022/07/28 The Board of Trustees of The Tate Gallery 16

N/190427 2022/07/28 2022/07/28 Ricegrowers Limited 30

N/190462 2022/07/28 2022/07/28 Marushin Co.,Ltd. 27

N/190463 2022/07/28 2022/07/28 Marushin Co.,Ltd. 35

N/190528 2022/07/28 2022/07/28 YVES SAINT LAURENT 35

N/190618 2022/07/28 2022/07/28 The Board of Trustees of The Tate Gallery 21

N/190622 2022/07/28 2022/07/28 03

N/190836 2022/07/28 2022/07/28 Harry Winston, Inc. 14

N/190837 2022/07/28 2022/07/28 YVES SAINT LAURENT 35

N/190966 2022/07/28 2022/07/28

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/191031 2022/07/28 2022/07/28 LA NORMANDISE 31

N/191120 2022/07/28 2022/07/28 Linaco Specialty Industries Sdn. Bhd. 30

N/191167 2022/07/28 2022/07/28 Gemological Institute of America, Inc. 09

N/191290 2022/07/28 2022/07/28 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/191291 2022/07/28 2022/07/28 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/191419 2022/07/28 2022/07/28 Victory Castle Developments Limited 05

N/191420 2022/07/28 2022/07/28 Victory Castle Developments Limited 10

N/191421 2022/07/28 2022/07/28 Victory Castle Developments Limited 44

N/191422 2022/07/28 2022/07/28 Victory Castle Developments Limited 05

N/191423 2022/07/28 2022/07/28 Victory Castle Developments Limited 10

N/191424 2022/07/28 2022/07/28 Victory Castle Developments Limited 44

N/191425 2022/07/28 2022/07/28 Victory Castle Developments Limited 05

N/191426 2022/07/28 2022/07/28 Victory Castle Developments Limited 10

N/191427 2022/07/28 2022/07/28 Victory Castle Developments Limited 44

N/191786 2022/07/28 2022/07/28 CELLTRION, INC. 05

N/191787 2022/07/28 2022/07/28 CELLTRION, INC. 05

N/191920 2022/07/28 2022/07/28 CELLTRION, INC. 05
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/191992 2022/07/28 2022/07/28 Astellas US LLC 05

N/191993 2022/07/28 2022/07/28 Astellas US LLC 05

N/192002 2022/07/28 2022/07/28 POLA INC. 03

N/192003 2022/07/28 2022/07/28 POLA INC. 35

N/192216 2022/07/28 2022/07/28 Rivian IP Holdings, LLC 07

N/192217 2022/07/28 2022/07/28 Rivian IP Holdings, LLC 09

N/192218 2022/07/28 2022/07/28 Rivian IP Holdings, LLC 12

N/192341 2022/07/28 2022/07/28 CHRISTIAN DIOR COUTURE 21

N/192405 2022/07/28 2022/07/28 Kia Corporation 12

N/192461 2022/07/28 2022/07/28 P F F O R N E C E D O R E S, S O C I E DA D E U N I P E S S OA L 

LIMITADA

29

N/192462 2022/07/28 2022/07/28 P F F O R N E C E D O R E S, S O C I E DA D E U N I P E S S OA L 

LIMITADA

35

N/192463 2022/07/28 2022/07/28 P F F O R N E C E D O R E S, S O C I E DA D E U N I P E S S OA L 

LIMITADA

39

N/192528 2022/07/28 2022/07/28

CHAN SOK IN 

35

N/192712 2022/07/28 2022/07/28

Wong Chor Hon Thomas

43

N/192713 2022/07/28 2022/07/28

Wong Chor Hon Thomas

43

N/192714 2022/07/28 2022/07/28

Wong Chor Hon Thomas

43

N/192715 2022/07/28 2022/07/28

Wong Chor Hon Thomas

43

N/192726 2022/07/28 2022/07/28 Pop Trademarking Company B.V. 18

N/192727 2022/07/28 2022/07/28 Pop Trademarking Company B.V. 25

N/192728 2022/07/28 2022/07/28 Pop Trademarking Company B.V. 28

N/192784 2022/07/28 2022/07/28 Biyao Hongyuan (Beijing) Technology Co., Ltd. 09

N/192785 2022/07/28 2022/07/28 Biyao Hongyuan (Beijing) Technology Co., Ltd. 35

N/192786 2022/07/28 2022/07/28 Biyao Hongyuan (Beijing) Technology Co., Ltd. 42

N/192787 2022/07/28 2022/07/28 Zhuhai Biyao Industrial Technology Co., Ltd. 09

N/192788 2022/07/28 2022/07/28 Zhuhai Biyao Industrial Technology Co., Ltd. 35

N/192789 2022/07/28 2022/07/28 Zhuhai Biyao Industrial Technology Co., Ltd. 42

N/192848 2022/07/28 2022/07/28 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/192849 2022/07/28 2022/07/28 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/192862 2022/07/28 2022/07/28 Zespri Group Limited 31

N/192864 2022/07/28 2022/07/28 Amazon Technologies, Inc. 11

N/192869 2022/07/28 2022/07/28 Amazon Technologies, Inc. 43

N/192872 2022/07/28 2022/07/28 Amazon Technologies, Inc. 11

N/192877 2022/07/28 2022/07/28 Amazon Technologies, Inc. 30

N/192881 2022/07/28 2022/07/28 Amazon Technologies, Inc. 43
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/192926 2022/07/28 2022/07/28 KIKI Living Concepts Limited 09

N/192927 2022/07/28 2022/07/28 KIKI Living Concepts Limited 35

N/192956 2022/07/28 2022/07/28 44

N/192957 2022/07/28 2022/07/28 44

N/193045 2022/07/28 2022/07/28

CHAO TAT IN

29

N/193046 2022/07/28 2022/07/28

CHAO TAT IN

29

N/193047 2022/07/28 2022/07/28

CHAO TAT IN

29

N/193081 2022/07/28 2022/07/28 DFI International Brands Limited 05

N/193082 2022/07/28 2022/07/28 DFI International Brands Limited 16

N/193083 2022/07/28 2022/07/28 DFI International Brands Limited 21

N/193085 2022/07/28 2022/07/28 DFI International Brands Limited 21

N/193112 2022/07/28 2022/07/28 KADOKAWA CORPORATION 09

N/193113 2022/07/28 2022/07/28 KADOKAWA CORPORATION 16

N/193114 2022/07/28 2022/07/28 KADOKAWA CORPORATION 28

N/193115 2022/07/28 2022/07/28 KADOKAWA CORPORATION 41

N/193194 2022/07/28 2022/07/28

WestVac Biopharma Co., Ltd

05

N/193195 2022/07/28 2022/07/28

WestVac Biopharma Co., Ltd

05

N/193196 2022/07/28 2022/07/28

WestVac Biopharma Co., Ltd

05

N/193232 2022/07/28 2022/07/28 JAVIER GARCIA CELADA 25

N/193233 2022/07/28 2022/07/28 JAVIER GARCIA CELADA 35

N/193302 2022/07/28 2022/07/28 Eisai R&D Management Co., Ltd. 05

N/193303 2022/07/28 2022/07/28 Eisai R&D Management Co., Ltd. 05

N/193323 2022/07/28 2022/07/28 SANGÜL KATAK 25

N/193324 2022/07/28 2022/07/28 SANGÜL KATAK 35

N/193362 2022/07/28 2022/07/28 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

16

N/193363 2022/07/28 2022/07/28 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

18

N/193365 2022/07/28 2022/07/28 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

26

N/193404 2022/07/28 2022/07/28 BACHA COFFEE PTE. LTD. 21

N/193406 2022/07/28 2022/07/28 BACHA COFFEE PTE. LTD. 35

N/193416 2022/07/28 2022/07/28 Bellecell Limited 03

N/193420 2022/07/28 2022/07/28 Bellecell Limited 44

N/193441 2022/07/28 2022/07/28 Marriott Worldwide Corporation 35

N/193442 2022/07/28 2022/07/28 Marriott Worldwide Corporation 43
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/193443 2022/07/28 2022/07/28 Marriott Worldwide Corporation 35

N/193444 2022/07/28 2022/07/28 Marriott Worldwide Corporation 43

N/193445 2022/07/28 2022/07/28 Otsuka America, Inc. 09

N/193446 2022/07/28 2022/07/28 Otsuka America, Inc. 10

N/193447 2022/07/28 2022/07/28 Otsuka America, Inc. 42

N/193448 2022/07/28 2022/07/28 Otsuka America, Inc. 44

N/193449 2022/07/28 2022/07/28 Tecnica Group S.p.A. 25

N/193450 2022/07/28 2022/07/28 CHARMANT INC. 09

N/193451 2022/07/28 2022/07/28 Pfizer Inc. 05

N/193452 2022/07/28 2022/07/28 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/193453 2022/07/28 2022/07/28 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/193455 2022/07/28 2022/07/28 Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/193461 2022/07/28 2022/07/28 MEIJI CO., LTD. 05

N/193462 2022/07/28 2022/07/28 MEIJI CO., LTD. 29

N/193466 2022/07/28 2022/07/28 09

N/193467 2022/07/28 2022/07/28 38

N/193468 2022/07/28 2022/07/28 42

N/193469 2022/07/28 2022/07/28 09

N/193470 2022/07/28 2022/07/28 38

N/193471 2022/07/28 2022/07/28 42

N/193472 2022/07/28 2022/07/28 09

N/193473 2022/07/28 2022/07/28 38

N/193474 2022/07/28 2022/07/28 42

N/193475 2022/07/28 2022/07/28 "Dr. Martens" International Trading GmbH

"Dr. Maertens" Marketing GmbH

25

N/193480 2022/07/28 2022/07/28 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/193481 2022/07/28 2022/07/28 Shiseido Company, Limited 03

N/193482 2022/07/28 2022/07/28 Shiseido Company, Limited 03

N/193485 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193486 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193487 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193488 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193489 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193490 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193491 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/193492 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193493 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193494 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193500 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193501 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193502 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193503 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193504 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193505 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193506 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193507 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193508 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193509 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193510 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193511 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193512 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193513 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193514 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193515 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193516 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193517 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193518 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/193519 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193520 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193521 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193522 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193523 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193524 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193525 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193526 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193527 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193528 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193529 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193530 2022/07/28 2022/07/28 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/193531 2022/07/28 2022/07/28

NIPPON KENDAI RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED

05

N/193534 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 09

N/193535 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 09

N/193536 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 09

N/193537 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 18

N/193538 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 18

N/193539 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 18

N/193540 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 18

N/193541 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 18

N/193542 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 18

N/193543 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 18

N/193544 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 18

N/193545 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 25

N/193546 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 25

N/193547 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 25

N/193548 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 25

N/193549 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 25

N/193550 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 25
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N/193551 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 25

N/193552 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 25

N/193553 2022/07/28 2022/07/28 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 25

N/193555 2022/07/28 2022/07/28 Panasonic Corporation 09

N/193557 2022/07/28 2022/07/28 Washington State University 31

N/193558 2022/07/28 2022/07/28 Washington State University 31

N/193559 2022/07/28 2022/07/28 Washington State University 31

N/193560 2022/07/28 2022/07/28 ELEMIS USA, INC. 03

N/193561 2022/07/28 2022/07/28 ELEMIS USA, INC. 44

N/193562 2022/07/28 2022/07/28 ELEMIS USA, INC. 03

N/193563 2022/07/28 2022/07/28 ELEMIS USA, INC. 44

N/193564 2022/07/28 2022/07/28 Higher Education Skincare, LLC 03

N/193566 2022/07/28 2022/07/28 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 09

N/193567 2022/07/28 2022/07/28 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 16

N/193568 2022/07/28 2022/07/28 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 25

N/193569 2022/07/28 2022/07/28 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 28

N/193570 2022/07/28 2022/07/28 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 41

N/193571 2022/07/28 2022/07/28 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 09

N/193572 2022/07/28 2022/07/28 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 16

N/193573 2022/07/28 2022/07/28 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 25

N/193574 2022/07/28 2022/07/28 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 28

N/193575 2022/07/28 2022/07/28 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 41

N/193576 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

16

N/193577 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

18

N/193578 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

21

N/193579 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

24

N/193580 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

25

N/193581 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

31

N/193582 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

32

N/193583 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

33

N/193584 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

35

N/193585 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

43
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N/193586 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

16

N/193588 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

21

N/193591 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

29

N/193592 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

30

N/193593 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

31

N/193594 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

32

N/193595 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

33

N/193596 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

35

N/193597 2022/07/28 2022/07/28

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

43

N/193612 2022/07/28 2022/07/28 E. REMY MARTIN & C° 33

N/193613 2022/07/28 2022/07/28

Garden Co., Ltd.

29

N/193616 2022/07/28 2022/07/28

Garden Co., Ltd.

29

N/193618 2022/07/28 2022/07/28

Garden Co., Ltd.

43

N/193619 2022/07/28 2022/07/28

Garden Co., Ltd.

29

N/193621 2022/07/28 2022/07/28

Garden Co., Ltd.

43

N/193622 2022/07/28 2022/07/28 09

N/193623 2022/07/28 2022/07/28 41

N/193624 2022/07/28 2022/07/28 09

N/193625 2022/07/28 2022/07/28 41

N/193626 2022/07/28 2022/07/28

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/193627 2022/07/28 2022/07/28

Huawei Technologies Co., Ltd.

41

N/193629 2022/07/28 2022/07/28

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/193630 2022/07/28 2022/07/28

Huawei Technologies Co., Ltd.

41

N/193633 2022/07/28 2022/07/28 Shiseido Company, Limited 01

N/193634 2022/07/28 2022/07/28 Shiseido Company, Limited 03

N/193648 2022/07/28 2022/07/28 IGT 28
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N/193651 2022/07/28 2022/07/28 41

N/193652 2022/07/28 2022/07/28 43

N/193653 2022/07/28 2022/07/28 44

N/193655 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193656 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193657 2022/07/28 2022/07/28

Eyenovia, Inc.

05

N/193660 2022/07/28 2022/07/28 De Beers UK Limited 14

N/193661 2022/07/28 2022/07/28 De Beers UK Limited 35

N/193662 2022/07/28 2022/07/28 De Beers UK Limited 42

N/193667 2022/07/28 2022/07/28 HEXAGON TECHNOLOGY AS 20

N/193668 2022/07/28 2022/07/28 HEXAGON TECHNOLOGY AS 37

N/193669 2022/07/28 2022/07/28 HEXAGON TECHNOLOGY AS 40

N/193670 2022/07/28 2022/07/28 HEXAGON TECHNOLOGY AS 06

N/193671 2022/07/28 2022/07/28 HEXAGON TECHNOLOGY AS 07

N/193673 2022/07/28 2022/07/28 HEXAGON TECHNOLOGY AS 20

N/193674 2022/07/28 2022/07/28 HEXAGON TECHNOLOGY AS 37

N/193675 2022/07/28 2022/07/28 05

N/193676 2022/07/28 2022/07/28

Beijing Qiandaifu Information & Technology Co., Ltd.

35

N/193677 2022/07/28 2022/07/28

Beijing Qiandaifu Information & Technology Co., Ltd.

39

N/193678 2022/07/28 2022/07/28

Beijing Qiandaifu Information & Technology Co., Ltd.

42

N/193680 2022/07/28 2022/07/28 Specialized Bicycle Components, Inc. 12

N/193681 2022/07/28 2022/07/28 Specialized Bicycle Components, Inc. 25

N/193682 2022/07/28 2022/07/28 12

N/193683 2022/07/28 2022/07/28 Monde Nissin Corporation 29

N/193684 2022/07/28 2022/07/28 Monde Nissin Corporation 30

N/193685 2022/07/28 2022/07/28 Monde Nissin Corporation 29

N/193686 2022/07/28 2022/07/28 Monde Nissin Corporation 30

N/193687 2022/07/28 2022/07/28 Monde Nissin Corporation 35

N/193688 2022/07/28 2022/07/28 Monde Nissin Corporation 35

N/193689 2022/07/28 2022/07/28 Monde Nissin Corporation 35

N/193690 2022/07/28 2022/07/28 Monde Nissin Corporation 35

N/193691 2022/07/28 2022/07/28 Kyowa Kirin Co., Ltd. 05

N/193693 2022/07/28 2022/07/28 The Garden Company Limited 28

N/193694 2022/07/28 2022/07/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/193695 2022/07/28 2022/07/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/193696 2022/07/28 2022/07/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/193697 2022/07/28 2022/07/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05
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N/193698 2022/07/28 2022/07/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/193699 2022/07/28 2022/07/28 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/193700 2022/07/28 2022/07/28

Mingwo Rich Limited

37

N/193701 2022/07/28 2022/07/28

Mingwo Rich Limited

42

N/193705 2022/07/28 2022/07/28 Cristiana Ribeiro Soares de Figueiredo 20

N/193706 2022/07/28 2022/07/28 Cristiana Ribeiro Soares de Figueiredo 42

N/193707 2022/07/28 2022/07/28 42

N/193708 2022/07/28 2022/07/28 42

N/193709 2022/07/28 2022/07/28 42

N/193710 2022/07/28 2022/07/28 42

N/193713 2022/07/28 2022/07/28 42

N/193714 2022/07/28 2022/07/28 42

N/193715 2022/07/28 2022/07/28 16

N/193716 2022/07/28 2022/07/28 25

N/193717 2022/07/28 2022/07/28 28

N/193718 2022/07/28 2022/07/28 35

N/193719 2022/07/28 2022/07/28 41

N/193720 2022/07/28 2022/07/28 03

N/193721 2022/07/28 2022/07/28 35

N/193722 2022/07/28 2022/07/28 44

N/193724 2022/07/28 2022/07/28 36

N/193725 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193726 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193727 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193728 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193729 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193730 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193731 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193732 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193733 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193734 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193735 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193736 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193737 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193738 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193739 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193740 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193741 2022/07/28 2022/07/28 29
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N/193742 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193743 2022/07/28 2022/07/28 29

N/193744 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193745 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193746 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193747 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193748 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193749 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193752 2022/07/28 2022/07/28

Amber AI Limited

35

N/193753 2022/07/28 2022/07/28

Amber AI Limited

09

N/193754 2022/07/28 2022/07/28

Amber AI Limited

28

N/193755 2022/07/28 2022/07/28

Amber AI Limited

35

N/193756 2022/07/28 2022/07/28

Amber AI Limited

38

N/193757 2022/07/28 2022/07/28

Amber AI Limited

41

N/193758 2022/07/28 2022/07/28

Amber AI Limited

42

N/193759 2022/07/28 2022/07/28

Amber AI Limited

45

N/193760 2022/07/28 2022/07/28 03

N/193761 2022/07/28 2022/07/28 44

N/193763 2022/07/28 2022/07/28 MJADE 35

N/193767 2022/07/28 2022/07/28 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

43

N/193775 2022/07/28 2022/07/28

TECH CHAIR (HK)  LIMITED

20

N/193776 2022/07/28 2022/07/28 05

N/193777 2022/07/28 2022/07/28 42

N/193780 2022/07/28 2022/07/28 EASYWIN LIMITED 09

N/193781 2022/07/28 2022/07/28 EASYWIN LIMITED 16

N/193782 2022/07/28 2022/07/28 EASYWIN LIMITED 30

N/193783 2022/07/28 2022/07/28 EASYWIN LIMITED 35

N/193784 2022/07/28 2022/07/28 EASYWIN LIMITED 36

N/193786 2022/07/28 2022/07/28 Lam Soon Trademark Limited 03

N/193787 2022/07/28 2022/07/28 Lam Soon Trademark Limited 05

N/193788 2022/07/28 2022/07/28 03
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N/193789 2022/07/28 2022/07/28 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/193790 2022/07/28 2022/07/28 The Procter & Gamble Company 03

N/193791 2022/07/28 2022/07/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/193792 2022/07/28 2022/07/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/193793 2022/07/28 2022/07/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/193794 2022/07/28 2022/07/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/193795 2022/07/28 2022/07/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/193796 2022/07/28 2022/07/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/193797 2022/07/28 2022/07/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/193798 2022/07/28 2022/07/28

HONGYI TRADING CO., LTD.

30

N/193799 2022/07/28 2022/07/28

HONGYI TRADING CO., LTD.

35

N/193811 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193812 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193813 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193814 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193815 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193816 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193817 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193818 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193819 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193820 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193821 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193822 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193823 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193824 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193825 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42
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N/193826 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193827 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193828 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193829 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193830 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193831 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193832 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193833 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193834 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193835 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193836 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

09

N/193837 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

16

N/193838 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

35

N/193839 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

41

N/193840 2022/07/28 2022/07/28

Fortune Media IP Limited

42

N/193841 2022/07/28 2022/07/28

ZENWICH FOOD COMPANY LIMITED

43

N/193845 2022/07/28 2022/07/28 30

N/193846 2022/07/28 2022/07/28 32

N/193847 2022/07/28 2022/07/28 43

N/193848 2022/07/28 2022/07/28

WU TAT CHONG

30

N/193849 2022/07/28 2022/07/28

WU TAT CHONG

30

N/193850 2022/07/28 2022/07/28 10

N/193851 2022/07/28 2022/07/28 28

N/193852 2022/07/28 2022/07/28 10

N/193853 2022/07/28 2022/07/28 28
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N/193854 2022/07/28 2022/07/28 35

N/193855 2022/07/28 2022/07/28 41

N/193857 2022/07/28 2022/07/28 35

N/193858 2022/07/28 2022/07/28 41

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/191909

 Data de registo 2022/07/28

 Data de despacho 2022/07/28

 Titular DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.

 Classe 5

216 214 2 a “pão para diabéticos; alimentos para bebés; preparações para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel oleado para uso medicinal; papel oleado para hóstias farmacêuticas; 

obreias de embrulho para doses de medicamentos; esponjas para uso medicinal; gaze para pensos; cápsulas vazias para 

produtos farmacêuticos; vendas ópticas para uso medicinal; ligaduras para as orelhas; pensos para a menstruação; tampões 

para a menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; algodão absorvente (pensos); gessos adesivos; 

cataplasmas medicinais; emplastros de refrigeração para uso medicinal; emplastros; ligaduras para pensos; colódio; pensos 

líquidos; almofadas de amamentação; materiais odontológicos; materiais para obturações dentárias; cera dentária; fraldas de 

incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; leite em pó para bebés; sémen para inseminação artificial; reagentes 

e meios de contraste de diagnóstico para uso medicinal; sabão desinfectante; produtos antibacterianos para a lavagem das 

mãos; preparações para higienização das mãos; champôs medicinais; champôs medicinais para animais de estimação; sabão 

antibacteriano; sabão medicinal; loções medicinais para os cabelos; loções e cremes medicinais para o corpo, pele, rosto e 

mãos; fraldas para bebés [fraldas]; farinha láctea para bebés; óleos medicinais para bebés; pós medicinais para bebés; cápsulas 

vendidas vazias para produtos farmacêuticos; colírios; sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas para animais de 

estimação; sprays medicinais para a garganta; cremes medicinais para os cuidados da pele; bebidas medicinais; colutórios para 

uso medicinal” “preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário 

e humano; preparações antifebris; febrífugos; analgésicos antipiréticos; expectorantes para a tosse; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de inflamações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações 

nasais; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinusites; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de constipações; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças respiratórias; 

preparações farmacêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e o tratamento de doenças infecciosas; substâncias, 

nomeadamente, preparações vitamínicas e preparações multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; 

fibras vegetais comestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para uso medicinal; suplementos dietéticos para humanos; 

lactose; lactose para preparar preparações farmacêuticas e veterinárias; alimentos medicinais para animais; preparações 

medicinais de higiene pessoal; preparações e substâncias farmacêuticas para melhoria das sardas e do cloasma; preparações 

e substâncias farmacêuticas para tratamento da pele contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; preparações 

e substâncias farmacêuticas; preparações medicinais para estimular o crescimento capilar; preparações medicinais para 

banho; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para animais; diástase para uso medicinal; produtos de higiene oral 

medicinais; suplementos medicinais para produtos alimentares para animais; doces para fins medicinais”
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12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/181759 2022/07/28 E p i s c i e n c e s H o n g Ko n g 

Limited

03 9 1 c 214 1 a 2 b

215 1

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea a) do n.º 1 e alínea 

b) n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/184464 2022/07/27

QIU HUIZHEN

03 214 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/184465 2022/07/27

QIU HUIZHEN

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/184466 2022/07/27

QIU HUIZHEN

10 214 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/184467 2022/07/27

QIU HUIZHEN

03 214 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/184468 2022/07/27

QIU HUIZHEN

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/184469 2022/07/27

QIU HUIZHEN

10 214 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/187356 2022/07/26 RUCA

RUCA LIMITADA, RUCA 

LIMITED

35 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/187357 2022/07/26 RUCA

RUCA LIMITADA, RUCA 

LIMITED

38 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/187358 2022/07/26 RUCA

RUCA LIMITADA, RUCA 

LIMITED

41 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/187359 2022/07/26 RUCA

RUCA LIMITADA, RUCA 

LIMITED

35 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/187360 2022/07/26 RUCA

RUCA LIMITADA, RUCA 

LIMITED

38 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/187361 2022/07/26 RUCA

RUCA LIMITADA, RUCA 

LIMITED

41 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º
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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/188427 2022/07/27 19 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/188431 2022/07/27 19 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/188468 2022/07/27 20 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/189251 2022/07/26 18 214 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/189252 2022/07/26 25 214 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/189253 2022/07/26 35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/189560 2022/07/26 33 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/191939 2022/07/26 Hyakunousha International 

Limited

30 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/191940 2022/07/26 Hyakunousha International 

Limited

43 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

續期

Renovação

N.º

P/000500

(445-M)

P/000501

(446-M)

P/000511

(456-M)

P/002494

(2390-M)

P/002495

(2391-M)

P/002570

(2466-M)

P/002577

(2473-M)

P/003181

(3060-M)

P/003182

(3061-M)

P/003183

(3062-M)

P/003184

(3063-M)

P/003589

(3460-M)

P/004102

(3972-M)

P/004103

(3973-M)
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N.º

P/004332

(4201-M)

P/004335

(4204-M)

P/004336

(4205-M)

P/006434

(6259-M)

P/006541

(6327-M)

P/006918

(6706-M)

P/007509

(7279-M)

P/007678

(7448-M)

P/007679

(7449-M)

P/007680

(7450-M)

P/010295

(10205-M)

P/010489

(10377-M)

P/010519

(10423-M)

P/010520

(10424-M)

P/010521

(10425-M)

P/010522

(10426-M)

P/010523

(10427-M)

P/010524

(10428-M)

P/010525

(10429-M)

P/010526

(10430-M)

P/010598

(10481-M)

P/011369

(11342-M)

N/006199 N/006891 N/006991 N/006995 N/007000 N/007024

N/007027 N/007032 N/007046 N/007049 N/007054 N/007293 N/007412

N/007413 N/007414 N/007415 N/007689 N/007691 N/007763 N/007827

N/007883 N/007884 N/007913 N/007914 N/007915 N/007917 N/007918

N/007919 N/007921 N/008006 N/008007 N/008042 N/008043 N/008044

N/008045 N/008046 N/008047 N/008164 N/008278 N/008279 N/008281

N/008282 N/008309 N/008310 N/008426 N/008464 N/008477 N/008482

N/008483 N/008518 N/008519 N/008520 N/008522 N/008574 N/008579

N/008580 N/008583 N/008584 N/029715 N/029716 N/029717 N/029718

N/029719 N/029720 N/030382 N/030413 N/030414 N/030415 N/030416

N/030417 N/030419 N/030420 N/030421 N/030422 N/030423 N/030424

N/030425 N/030426 N/030428 N/030429 N/030430 N/030431 N/030432

N/030433 N/030434 N/030435 N/030436 N/030437 N/030438 N/030439

N/030478 N/031289 N/031420 N/031421 N/031422 N/031423 N/031424

N/031426 N/031493 N/031494 N/031495 N/031496 N/031497 N/031498

N/031499 N/031705 N/031920 N/031973 N/032151 N/032152 N/032157

N/032176 N/032177 N/032422 N/032446 N/032447 N/032448 N/032449

N/032450 N/032527 N/032528 N/032529 N/032679 N/032680 N/032681

N/032682 N/032683 N/032684 N/032685 N/032686 N/032687 N/032688

N/032689 N/032690 N/032691 N/032692 N/032693 N/032694 N/032695

N/032696 N/032697 N/032698 N/032702 N/032703 N/032704 N/032705

N/032985 N/033006 N/033041 N/033042 N/033043 N/033044 N/033045

N/033046 N/033047 N/033048 N/033049 N/033050 N/033051 N/033055

N/033104 N/033107 N/033161 N/033194 N/033195 N/033196 N/033197

N/033198 N/033199 N/033200 N/033208 N/033209 N/033210 N/033211

N/033212 N/033213 N/033214 N/033285 N/033340 N/033633 N/033634

N/033639 N/033640 N/033725 N/033726 N/033727 N/033728 N/033737

N/033753 N/033754 N/033794 N/033795 N/033796 N/033797 N/033798

N/033808 N/033821 N/033869 N/033887 N/033888 N/033889 N/033890

N/033891 N/033892 N/033893 N/033894 N/033895 N/033896 N/033897

N/033898 N/033899 N/033900 N/033901 N/034036 N/034045 N/034046

N/034048 N/034062 N/034063 N/034173 N/034174 N/034175 N/034176

N/034177 N/034186 N/034289 N/034290 N/034291 N/034292 N/034293

N/034294 N/034295 N/034296 N/034297 N/034298 N/034299 N/034300
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N.º

N/034301 N/034306 N/034307 N/034308 N/034309 N/034310 N/034311

N/034388 N/034389 N/034449 N/034451 N/034452 N/034543 N/034544

N/034545 N/034546 N/034547 N/034548 N/034624 N/034625 N/034662

N/034707 N/034708 N/034718 N/034719 N/034720 N/034721 N/034756

N/034757 N/034758 N/034759 N/034801 N/034802 N/034811 N/034818

N/034819 N/034825 N/034826 N/034841 N/034842 N/034843 N/034844

N/034869 N/034887 N/034931 N/034932 N/034933 N/034934 N/034935

N/034959 N/034960 N/034961 N/034962 N/034963 N/035035 N/035097

N/035098 N/035113 N/035114 N/035143 N/035251 N/035252 N/035253

N/035357 N/035358 N/035536 N/035557 N/035558 N/035559 N/035560

N/035561 N/035562 N/035563 N/035564 N/035565 N/035757 N/035758

N/035759 N/035760 N/035767 N/035853 N/035857 N/035869 N/035872

N/035891 N/035894 N/035898 N/035918 N/036087 N/036088 N/036089

N/036090 N/036091 N/036092 N/036093 N/036094 N/036095 N/036096

N/036097 N/036214 N/036215 N/036268 N/036295 N/036303 N/036477

N/036478 N/036482 N/036484 N/036485 N/036729 N/036730 N/036731

N/036732 N/036733 N/036734 N/036735 N/036736 N/036737 N/036738

N/036739 N/036813 N/036814 N/036822 N/036833 N/036834 N/036835

N/036836 N/036837 N/036838 N/036839 N/036841 N/037029 N/037030

N/037031 N/037116 N/037117 N/037118 N/037119 N/037120 N/037346

N/037353 N/037354 N/037355 N/037405 N/037418 N/037425 N/037426

N/037466 N/037499 N/037500 N/037501 N/037502 N/037503 N/037509

N/037525 N/037526 N/037527 N/037559 N/037560 N/037850 N/084323

N/085979 N/088045 N/088362 N/088496 N/089976 N/089977 N/090456

N/090457 N/091720 N/091721 N/091722 N/091723 N/091724 N/091725

N/091726 N/091727 N/091728 N/091729 N/092021 N/092022 N/092023

N/092203 N/092915 N/092916 N/092917 N/092918 N/092919 N/093055

N/093056 N/093184 N/093254 N/093404 N/093405 N/093406 N/093407

N/093408 N/093409 N/093410 N/093411 N/093412 N/093413 N/093414

N/093467 N/093874 N/093875 N/093876 N/093877 N/093878 N/093879

N/093880 N/093881 N/093882 N/093883 N/093884 N/093885 N/093901

N/093902 N/093903 N/093904 N/093905 N/093906 N/093907 N/093908

N/093909 N/093910 N/093940 N/094034 N/094117 N/094118 N/094119

N/094120 N/094152 N/094153 N/094234 N/094235 N/094236 N/094237

N/094314 N/094315 N/094316 N/094317 N/094408 N/094409 N/094553

N/094554 N/094703 N/094916 N/094917 N/094918 N/094968 N/094969

N/094970 N/094971 N/094976 N/094977 N/095047 N/095048 N/095049

N/095050 N/095141 N/095186 N/095213 N/095268 N/095270 N/095308

N/095309 N/095344 N/095381 N/095406 N/095407 N/095471 N/095472

N/095473 N/095474 N/095475 N/095476 N/095477 N/095478 N/095479

N/095480 N/095481 N/095482 N/095483 N/095484 N/095502 N/095506
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N.º

N/095507 N/095641 N/095661 N/095662 N/095663 N/095664 N/095665

N/095666 N/095667 N/095668 N/095701 N/095702 N/095753 N/095966

N/095974 N/095975 N/095976 N/095977 N/095978 N/095979 N/095989

N/096042 N/096043 N/096101 N/096119 N/096120 N/096121 N/096337

N/096339 N/096340 N/096341 N/096342 N/096345 N/096346 N/096362

N/096363 N/096364 N/096365 N/096626 N/096627 N/096633 N/096688

N/096689 N/096935 N/097020 N/097021 N/097022 N/097023 N/097060

N/097061 N/097156 N/097157 N/097158 N/097159 N/097160 N/097161

N/097176 N/097177 N/097178 N/097179 N/097180 N/097181 N/097827

N/097828 N/097829 N/097830 N/097922 N/097923 N/097924 N/097925

N/097926 N/097927 N/097928 N/097929 N/097942 N/098197 N/098200

N/098259 N/098260 N/098318 N/098329 N/098335 N/098341 N/098342

N/098359 N/098360 N/098361 N/098362 N/098363 N/098387 N/098388

N/098389 N/098390 N/098391 N/098392 N/098393 N/098394 N/098395

N/098396 N/098397 N/098398 N/098399 N/098495 N/098496 N/098636

N/099077 N/099121 N/099198 N/099199 N/099200 N/099201 N/099202

N/099203 N/099204 N/099205 N/099270 N/099345 N/099401 N/099515

N/099516 N/099517 N/099518 N/099519 N/099520 N/099536 N/099537

N/099538 N/099539 N/099540 N/099541 N/099542 N/099543 N/099544

N/099545 N/099546 N/099547 N/099548 N/099549 N/099550 N/099551

N/099552 N/099553 N/099554 N/099555 N/099556 N/099557 N/099558

N/099559 N/099560 N/099561 N/099562 N/099563 N/099564 N/099565

N/099566 N/099567 N/099568 N/099569 N/099570 N/099571 N/099572

N/099573 N/099574 N/099575 N/099576 N/099577 N/099578 N/099579

N/099580 N/099581 N/099582 N/099583 N/099584 N/099585 N/099586

N/099587 N/099588 N/099589 N/099590 N/099642 N/099666 N/099667

N/099668 N/100114 N/100115 N/100126 N/100216 N/100469 N/100574

N/100654 N/100655 N/100656 N/100657 N/100658 N/100659 N/100660

N/100661 N/100662 N/100663 N/100664 N/100665 N/100666 N/100667

N/100668 N/100669 N/100670 N/100671 N/100672 N/100673 N/100700

N/100701 N/100702 N/100782 N/100783 N/100784 N/100785 N/100786

N/100787 N/100817 N/100818 N/100819 N/100892 N/100893 N/100896

N/100897 N/100898 N/100932 N/100933 N/100934 N/100935 N/100936

N/100937 N/100938 N/100939 N/100940 N/100978 N/100979 N/101124

N/101125 N/101131 N/101163 N/101287 N/101297 N/101298 N/101299

N/101300 N/101301 N/101302 N/101307 N/101308 N/101309 N/101310

N/101311 N/101312 N/101313 N/101314 N/101315 N/101316 N/101317

N/101318 N/101319 N/101334 N/101335 N/101357 N/101358 N/101359

N/101360 N/101361 N/101362 N/101363 N/101364 N/101365 N/101366

N/101367 N/101368 N/101369 N/101370 N/101371 N/101372 N/101373

N/101374 N/101404 N/101416 N/101455 N/101467 N/101468 N/101487
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N.º

N/101488 N/101491 N/101507 N/101508 N/101509 N/101510 N/101541

N/101595 N/101598 N/101599 N/101635 N/101679 N/101680 N/101681

N/101682 N/101683 N/101684 N/101725 N/101731 N/101732 N/101733

N/101739 N/101740 N/101741 N/101875 N/101876 N/101877 N/101921

N/101954 N/102063 N/102064

附註

Averbamento

 

N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/056458

N/056459

N/057746

N/057747

N/109970

N/109971

N/109972

N/109973

N/109974

N/109975

N/109976

N/109977

N/109978

N/109979

N/109980

N/109981

N/109982

2022/07/26

Modificação 

de identidade

Hutchison China 

MediTech Enterprises 

(Bahamas) Limited

HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

N/066467

N/066468

N/066469

N/066470

N/066471

N/066472

N/066473

N/066474

N/066475

N/066476

N/066477

N/066478

N/066479

N/066480

N/066481

N/066482

N/066483

N/066484

N/066485

N/066486

N/066487

N/066488

N/068390

N/068618

N/068619

N/083496

N/083497

N/083498

N/114992

N/114993

N/114994

N/126776

N/126901

N/126902

N/151663

N/151664

N/186250

N/186251

N/186252

N/186253

N/186254

N/186255

N/186256

N/186257

N/186258

2022/07/26

Transmissão

PALOÏSE SAS CLERMON ET ASSOCIES, com sede 

em 83 rue de Tocqueville 75017 Paris, 

France

N/093785 2022/07/26

Modificação 

de sede

SNIPER CAPITAL 

(MACAU) LIMITED

Rua Correia da Si lva No. 53, Soi 

Cheong rés-do-chão A, Taipa, Macau
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

Modificação

de sede

SNIPER CAPITAL 

(MACAU) LIMITED

Largo da Ponte, Nos. 51 e 57, R/C- 2 

Andar, Taipa, Macau

N/100313 2022/07/26

Modificação 

de sede

McDonald's 

International Property 

Company Limited

110 N. Carpenter Street, Chicago, IL 

60607, Estados Unidos da América

N/100725

N/100726

N/100769

2022/07/26

Modificação 

de sede

叁

BEIJING 

JINGDONG 360 DU 

E-COMMERCE LTD.

18 C 2 222

Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 

Kechuang 11 Street, Beijing Economic 

and Technological Development Zone, 

Beijing, China

N/183963

N/183964

N/183965

N/183966

N/183967

N/183968

N/183969

N/183970

N/183971

N/183972

N/183973

N/183974

N/183975

2022/07/26

Modificação 

de identidade

 

N/187072

N/187074

N/187075

N/187076

2022/07/26

Transmissão PALOÏSE SAS

CLERMON ET ASSOCIES, com sede 

em 83 rue de Tocqueville 75017 Paris, 

France

宣佈失效

Declaração de caducidade

N.º
Data de

caducidade
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/143271 2022/07/26 43 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/193882 2022/06/17 INCYTE HOLDINGS CORPORATION

N/194148 2022/07/25 LUXURY GOODS INTERNATIONAL (L.G.I.) SA

N/194422 2022/06/17

GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA 

/ IRD AUTOMOBILE GROUP LIMITED

Daimler AG
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N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/194429 2022/07/25

GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA 

/ IRD AUTOMOBILE GROUP LIMITED

Daimler AG

N/194435 2022/07/25

GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA 

/ IRD AUTOMOBILE GROUP LIMITED

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

N/194437 2022/06/20

GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA 

/ IRD AUTOMOBILE GROUP LIMITED

Rolls-Royce Motor Cars Limited

N/195338 2022/07/18 CRAZY PIZZA S.A.

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezem-

bro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de desenho 

e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publi-

cação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002761

[22]  Data de pedido : 2021/08/06

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

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 relaç ão 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.

續期

Renovação

N.º

E/000155
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  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 : 

 Anel.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002873

[22]  Data de pedido : 2021/12/15

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Yeon Jung Roh

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Paleta modular.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para uma paleta 

modular, conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 29/795,059

[21]  N.º : D/002891

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

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  C r iador : M at t hew PA R R, M a r ia P OR-

TIANSKY, Judith Shalva WALETZKY

[51]  Classificação : 28 - 02

[54]  Título : 

 Estojo de batom.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de um estojo de 

batom conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/08/05  Estados Unidos 

da América N.º 29/802,552

[21]  N.º : D/002892

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

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Joseph MERCURIO, Lisa RENTZ 

HENRY

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa de cosmético com tampa.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de uma garrafa 

de maquilhagem com tampa conforme mostrado e des-

crito.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/08/07  Estados Unidos 

da América N.º 29/802,754

[21]  N.º : D/002893

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

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Criador : Joseph MERCURIO, Lisa RENTZ 

HENRY

[51]  Classificação : 9 - 07

[54]  Título : 盖

 Tampa da garrafa cosmética.

[57]  Resumo : O desenho ornamental da tampa da 

garrafa conforme mostrado e descrito.

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/002426 2022/07/26 2022/07/26 Turlen Holding SA

D/002434 2022/07/26 2022/07/26 Rimowa GmbH

D/002435 2022/07/26 2022/07/26 Rimowa GmbH

D/002450 2022/07/26 2022/07/26

KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Taisei Kako Co., Ltd.

D/002681 2022/07/26 2022/07/26

D/002682 2022/07/26 2022/07/26

D/002691 2022/07/26 2022/07/26

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/002696 2022/07/26 2022/07/26 A.S. Watson TM Limited

D/002698 2022/07/26 2022/07/26

SHISEIDO COMPANY, LIMITED

D/002699 2022/07/26 2022/07/26

SHISEIDO COMPANY, LIMITED

D/002700 2022/07/26 2022/07/26

SHISEIDO COMPANY, LIMITED

D/002894 2022/07/26 2022/07/26 MJADE

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/08/07  Estados Unidos 

da América N.º 29/802,755
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拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002601 2022/07/26 173 d

Alínea d) do art.º 173.º

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

D/001701 2022/07/27

Transmissão

Millennium Pharmaceuticals, Inc. Takeda Pharmaceutical Company Limited, 

com sede em 1-1, Doshomachi 4-chome, 

Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

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/006114

[22]  Data de pedido : 2022/05/30

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

1 A 201 , 518000

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  ZHANG, Zhaoyang,  

WU, Lingyun,  LUO, Ping

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910425613.2

Data de pedido 2019/05/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 110188865B 2022/04/26

[51]  Classificação : G06N3/04

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de informações, 

dispositivo electrónico e meio de armazenamento.



N.º 33 — 17-8-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13813

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006115

[22]  Data de pedido : 2022/05/30

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

1 A 201 , 518000

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  ZH U, Chengkai,  

ZHANG, Xuesen,  WU, Wei,  HUANG, 

Liwei,  LIANG, Dong

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910818028.9

Data de pedido 2019/08/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 110569777B 2022/05/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6 V4 0/16 ,  G 0 6 V4 0/10 , 

G06V10/762, G06V10/764 , G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de informações, 

dispositivo electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006116

[22]  Data de pedido : 2022/05/30

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

17

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 1

2 206

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111095755.0

Data de pedido 2021/09/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 113952320B 2022/03/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K9/ 72 ,  A61K 31/ 70 2 , 

A61P11/08, A61M11/00

[54]  Título : 

 Componente do medicamento contendo solução para 

inalação de «tobramycin»e sua aplicação.

[57]  Resumo : 

a

b

1400-1800

D10 0.5μ m~2.5μ m D50

2.0μm~4.2μm D90 6.0μm~9.0μm

5.39μm

45%

[21]  N.º : J/006117

[22]  Data de pedido : 2022/05/30

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 HUMABS BIOMED SA

  Endereço : Via dei Gaggini 3, CH-6500 Bellinzona 

(CH), Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : D
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680055161.8

Data de pedido 2016/10/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 108137675B 2022/03/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/08 , C07K14/0 05, 

C07K16/10, A61K39/00, A61K39/42

[54]  Título : 

 Anticorpos que neutralizam potencialmente o vírus da 

hepatite B.

[57]  Resumo : 

HBsAg

H BV H DV

[30]  Prioridade : 2015/10/07  União Euro-

peia N.º PCT/EP2015/001970

[21]  N.º : J/006118

[22]  Data de pedido : 2022/05/30

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980040052.2

Data de pedido 2019/06/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 112243438B 2022/03/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D417/14, A61K31/519, 

A61K31/5377

[54]  Título : IRAK4 噻 5,4-d

 Composto de «Isothiazolo[5,4-D]pyriidine» como ini-

bidor de IRAK4.

[57]  Resumo : IRAK4

IRAK4

III

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/06/25  China

N.º 201810662580.9

 2019/05/30  China N.º 201910463156.6

[21]  N.º : J/006119

[22]  Data de pedido : 2022/05/30

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 ALLERGAN, INC.

  Endereço : 2525 Dupont Drive, T2-7H, Irvine, 

CA 92612, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Y , D W

  Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : N.º de patente ZL201680044324.2

Data de pedido 2016/07/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 107849126B 2022/04/08

[51]  Classificação : C07K16/22

[54]  Título : ANG-2

 Anticorpos apenas de cadeia pesada para ANG-2.

[57]  Resumo : A NG-2

HCAb A NG-2 V EGF

PDGF

[30]  Prioridade : 2015/07/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/198,518

 2015/08/14  Estados Unidos da América

N.º 62/205,185

[21]  N.º : J/006121

[22]  Data de pedido : 2022/05/31

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : F , M , K–G

, U

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680062688.3

Data de pedido 2016/10/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 108350066B 2022/04/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/22 ,  C 0 7 K16/0 0 , 

G01N33/53, G01N33/68, C07K16/28, C07K16/42

[54]  Título : Fc

 Anticorpos antivariantes da região Fc e métodos de uso.

[57]  Resumo : Fc

P329G P329G/L234A/L235A I253A/

H310A/H435A Fc
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/29  União Euro-

peia N.º 15192195.4

[21]  N.º : J/006122

[22]  Data de pedido : 2022/05/31

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 IMAFUKU YOSUKE

  Endereço : 34F Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-

-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 1066134, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980061324.7

Data de pedido 2019/09/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 112714922B 2022/03/15

[51]  Classificação : G06Q30/06, G06F16/9035

[54]  Título : 

 Dispositivo de processamento de informações.

[57]  Resumo : 

C to C

UL1 ULn UB1

UBm 1 101

U L1 U Ln

102 U B1

UBm 103 UB

104 U L

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/09/18  Japão

N.º 2018-173455

[21]  N.º : J/006125

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

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

  Endereço : 310051 

555

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  SUN, Yucheng

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910364638.6

Data de pedido 2019/04/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 111866515B 2022/03/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/42 ,  H0 4N19/4 4, 

H04N19/70, H04N19/147, H04N19/19, H04N19/176, 

H04N19/513, H04N19/593, H04N19/139

[54]  Título : 

 Método de decodificação de diferença vetorial, seu 

dispositivo e equipamento electrónico.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006126

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

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 Boyun medical and biotechnology (GuangZhou) Co. 

(Limited)

  Endereço : 31

G1 327 510663

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : J , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780029923.1

Data de pedido 2017/05/26 N.º de anúncio 

da concessão CN 109561985B 2022/03/04

[51]  Classificação : A61F9/00, A61F9/007

[54]  Título : 
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 Composições e métodos de uso de «nintedanib» para 

melhorar o sucesso da cirurgia de glaucoma.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/02  Estados Unidos 

da América N.º 62/344,870

 2016/06/02  Estados Unidos da América

N.º 62/344,878

[21]  N.º : J/006127

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

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 INFINITY PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 780 Memorial Drive, Cambridge, MA 

02139, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : H M , J L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480043018.8

Data de pedido 2014/05/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 105682658B 2022/04/05

[51]  Classificação : A61K31/4725

[54]  Título : PI3 酶

 Tratamento de cancro usando moduladores de «PI3 

kinase isoform».

[57]  Resumo : 

P I3 酶

P I3K

PI3K-δ PI3K-γ

PI3K

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/05/30  Estados Unidos 

da América N.º 61/829168

 2013/06/17  Estados Unidos da América

N.º 61/836088

 2013/08/07  Estados Unidos da América

N.º 61/863365

 2013/10/08  Estados Unidos da América

N.º 61/888454

 2013/11/01  Estados Unidos da América

N.º PCT/US2013/067929

 2014/05/09  Estados Unidos da América

N.º 61/991414

[21]  N.º : J/006128

[22]  Data de pedido : 2022/06/02

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

 3 F 616

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111383057.0

Data de pedido 2021/11/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 113813310B 2022/03/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K36/804, A23L33/105, 

A61P9/10, A61P 25/02 , A61P 25/16 , A61P 37/02 , 

A61P25/28

[54]  Título : 

 Composição da medicina tradicional chinesa para pre-

venção e tratamento de doenças cerebrais, bem como 

método de preparação e aplicação da mesma.

[57]  Resumo : 

10~40

40~120 20~50

  Figura : 
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[21]  N.º : J/006129

[22]  Data de pedido : 2022/06/02

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

  Endereço : 510006 

100

 No. 100, West Outer Ring Road, Guangzhou Uni-

versity City, Panyu District Guangzhou, Guangdong 

510006 (CN)

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 Shantou Guiyu Industrial Park Jindexin Renewable 

Resources Co., Ltd.

  Endereço : 515157 

 Huameixiang Dock, Guiyu Circular Economy Indus-

trial Park, Chaoyang District Shantou, Guangdong 

515157 (CN)

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 G.Z. Guangyi Air Treatment Engineering Co. Ltd

  Endereço : 510663 

17 5 501

 Room 501, 5th Floor, Office Building, No. 17, Xiangshan 

Road, High-tech Industrial Development Zone Guangzhou, 

Guangdong 510663 (CN)

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910865917.0

Data de pedido 2019/09/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 110538537B 2022/03/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  B01D50 / 0 0 ,  B0 3C 3/ 017, 

B01D53/78, B01D53/50, B01D53/68, B01D53/40, 

C22B7/02

[54]  Título : PCB

 Método de processamento de recuperação de PCB ob-

soleto e dispositivo de processamento de recuperação.

[57]  Resumo : 

P C B

PC B

PCB

PCB

  Figura : 

[21]  N.º : J/006131

[22]  Data de pedido : 2022/06/06

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 POLA CHEMICAL INDUSTRIES, INC.

  Endereço : 1234

 1234, Aino, Fukuroi-shi, Shizuoka 437-8765 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  SAITOH, Yuko, 宍

 SHISHIDO, Mayumi

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780073412.X

Data de pedido 2017/11/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 110225739B 2022/03/15

[51]  Classificação : A61K8/34, A61Q19/00

[54]  Título : 

 Agente de melhoria de rugas.

[57]  Resumo : 

1 2

1 2 R R’

1 4 R” 1 3 n 0 1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/11/28  Japão

N.º 2016-230435

[21]  N.º : J/006135

[22]  Data de pedido : 2022/06/07

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

  Endereço : 脇2 3

15

 2-3-15 Nish iwa k i, H i ra no-ku, Osa ka-sh i, Osa ka 

5470035, Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880024783.3

Data de pedido 2018/02/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 110546092B 2022/05/10

[51]  Classificação : B65H1/24, G07D9/00

[54]  Título : 

 Dispositivo de carregamento de folha de papel e método 

de ajuste de carga.

[57]  Resumo : 

10 20 5

30

60

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/06/02  Japão

N.º 2017-110085

[21]  N.º : J/006136

[22]  Data de pedido : 2022/06/07

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 DENTSU INC.

  Endereço : 1 8 1

 1-8 -1 H i g a s h i-S h i m b a s h i, M i n a t o-k u, To k yo 

105-7001,Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780089734.3

Data de pedido 2017/05/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 110520305B 2022/04/12

[51]  Classificação : B44C5/00, A47G33/00, B42D9/00, 

B42D15/02

[54]  Título : 

 Produto em forma de chapa equipada com corda.

[57]  Resu mo : 

1

1 2

4 2 3

4 1

  Figura : 

[21]  N.º : J/006137

[22]  Data de pedido : 2022/06/07

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNO-

LOGY CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810380105.2

Data de pedido 2018/04/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 110401836B 2022/04/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/184, H04N19/147, 

G06N3/02

[54]  Título : 

 Um método de codificação e decodificação de imagem, 

seu dispositivo e equipamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006138

[22]  Data de pedido : 2022/06/07
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[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNO-

LOGY CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011484037.8

Data de pedido 2018/12/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 112468825B 2022/04/26

[51]  Classificação : H04N19/50, H04N19/176

[54]  Título : 

 Um método de codificação e decodificação e seu dis-

positivo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006139

[22]  Data de pedido : 2022/06/07

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNO-

LOGY CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910786742.4

Data de pedido 2019/08/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 112422971B 2022/04/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/176, H04N19/184, 

H04N19/51, H04N19/105, H04N19/44, H04N19/147

[54]  Título : 

 Um método de codificação e decodificação, seu dispo-

sitivo e equipamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006141

[22]  Data de pedido : 2022/06/08

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 MorphoSys AG

  Endereço : Semmelweisstrasse 7, 82152 Planegg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : J , R , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680030141.5

Data de pedido 2016/05/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 107660151B 2022/03/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/395, A61K31/519, 

A61P35/00, A61P35/02, C07K16/28

[54]  Título : -CD19 酶

 Combinação do anticorpo anti-CD19 e do inibidor de 

tirosina quinase de Bruton e seus usos.

[57]  Resumo : 

-CD19 酶 BT K

[30]  Prioridade : 2015/05/26  União Euro-

peia N.º 15169124.3

 2 0 1 5 / 1 1 / 2 7  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15196860.9
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[21]  N.º : J/006142

[22]  Data de pedido : 2022/06/08

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 APTINYX INC.

  Endereço : 909 Davis Street, Suite 600, Eavans-

ton, IL 60201, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201780048070.6

Data de pedido 2017/08/01 N.º de anúncio 

da concessão CN 109890825B 2022/03/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/10, C07D498/10, 

A61K31/5386, A61K31/499, A61P25/00

[54]  Título : - NMDA

 Moduladores do receptor NMDA de espiro-lactama e 

seus usos.

[57]  Resumo : NMDA

[30]  Prioridade : 2016/08/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/369,456

[21]  N.º : J/006145

[22]  Data de pedido : 2022/06/09

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 APTINYX INC.

  Endereço : 909 Davis Street, Suite 600, Eavans-

ton, IL 60201, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780052686.0

Data de pedido 2017/08/01 N.º de anúncio 

da concessão CN 109843889B 2022/03/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/10, C07D487/10, 

A61K31/407, A61K31/438, A61P25/00

[54]  Título : - NMDA

 Moduladores de NMDA de espiro-lactama e métodos 

de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : NMDA

[30]  Prioridade : 2016/08/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/369,529

 2017/01/09  Estados Unidos da América

N.º 62/443,915

[21]  N.º : J/006146

[22]  Data de pedido : 2022/06/10

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-0054, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780012909.0

Data de pedido 2017/02/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 108697714B 2022/04/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/519, A61P 35/0 0, 

A61P43/00, C07D487/04

[54]  Título : 

 Composto de pirimidina condensado ou sal do mesmo.

[57]  Resumo : 

R ET

RET RET-

I

A R2 X

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/02/23  Japão

N.º 2016-031919

 2016/07/15  Japão N.º 2016-140801

[21]  N.º : J/006148

[22]  Data de pedido : 2022/06/10

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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[72]  Inventor : , 虬, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910934892.5

Data de pedido 2019/09/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 110659392B 2022/05/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G06F16/783, G06V10/74, 

G06V10/774, G06V20/40

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de extração, e meio de armaze-

namento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006149

[22]  Data de pedido : 2022/06/13

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 Bally Gaming, Inc.

  Endereço : 6601 South Bermuda Road, Las Vegas, 

NV 89119, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : P  HELGESEN, 

James P., D  NELSON, Troy D., 

 ZVERCOV, Vladislav

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911294080.5

Data de pedido 2015/04/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 110867029B 2022/04/29

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Conjunto de peças de sensor de token de moeda, dis-

positivo e método para controlar o conjunto de peças 

de sensor de token de moeda.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/04/23  Estados Unidos 

da América N.º 14/260,042

[21]  N.º : J/006153

[22]  Data de pedido : 2022/06/13

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 ACCELERON PHARMA INC.

  Endereço : 128 Sidney Street, Cambridge, MA 

02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : K M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580043170.0

Data de pedido 2015/06/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 107135646B 2022/03/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 38 /18 ,  A61P 17/ 0 2 , 

C07K19/00, A61K39/395

[54]  Título : 

 Métodos e composições para o tratamento de úlceras.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/06/13  Estados Unidos 

da América N.º 62/012109

 2014/09/04  Estados Unidos da América

N.º 62/045808

[21]  N.º : J/006154

[22]  Data de pedido : 2022/06/13

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 Zhejiang SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 

857 288-8
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 Room 288-8, No. 857, Shixinbei Road, Ningwei Street, 

Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang 311215, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110232556.3

Data de pedido 2021/03/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 113029134B 2022/04/08

[51]  Classificação : G01C21/16, G01S11/12

[54]  Título : 

 Método de inicialização e dispositivo para sistema 

inercial visual, equipamento electrónico e meio de ar-

mazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006155

[22]  Data de pedido : 2022/06/13

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECH-

NOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 391 3

1605A

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010477508.6

Data de pedido 2020/05/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 111640145B 2022/03/29

[51]  Classificação : G06T7/33

[54]  Título : 

 Método de registro de imagem e método de treinamen-

to de modelo relacionado, dispositivo e aparelho.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006156

[22]  Data de pedido : 2022/06/13

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011455167.9

Data de pedido 2020/12/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 112454367B 2022/04/26

[51]  Classificação : B25J9/16

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de planejamento de trajetória e 

meio de armazenamento de computador.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/006157

[22]  Data de pedido : 2022/06/13

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[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 Zl202111179874.4

Data de pedido 2021/10/11 N.º de anúncio 

da concessão CN 113610854B 2022/04/01

[51]  Classificação : G06T7/00

[54]  Título : 

 Método de detecção de defeito de pista, equipamento 

terminal e meio de armazenamento de computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006158

[22]  Data de pedido : 2022/06/14

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 Zhejiang SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 

857 288-8

 Room 288-8, No. 857, Shixinbei Road, Ningwei Street, 

Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang 311215, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , ,  , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010738105.2

Data de pedido 2020/07/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 111881827B 2022/04/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6V20/0 0, G 0 6V10/82 , 

G06V20/64, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de detecção de alvo, equipamen-

to electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

t

t

t 1 t

t

t

t

t

t-1

  Figura : 

[21]  N.º : J/006159

[22]  Data de pedido : 2022/06/14

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

2 B 2240-033

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910051085.9

Data de pedido 2019/01/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 109547499B 2022/05/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o  :  H 0 4L 9 /4 0 ,  H 0 4L1 2 / 18 , 

H04L67/1042
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[54]  Título : 

 Método, dispositivo, termenial e sistema de comparti-

lhamento de isolamento de dados com base na cadeia 

de blocos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006161

[22]  Data de pedido : 2022/06/14

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 ASANA BIOSCIENCES, LLC

  Endereço : 400 Crossing Boulevard, Third Floor 

Bridgewater, NJ 08807-2863, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R A  , N K , A V

,  , J D , C A , V R

, T B

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480067401.7

Data de pedido 2014/10/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 105813655B 2022/03/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K47/6 8 ,  A61K47/59, 

C07K16/18, A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : - -

 Conjugados proteína-polímero-droga.

[57]  Resumo : 

PBRM PBRM- -

PBRM- -

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/10/11  Estados Unidos 

da América N.º 61/890,065

 2014/04/04  Estados Unidos da América

N.º 61/975,290

[21]  N.º : J/006162

[22]  Data de pedido : 2022/06/15

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 BALLY GAMING, INC.

  Endereço : 6650 E1 Camino Road, Las Vegas, 

Nevada 89118, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , , 

 , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810663002.7

Data de pedido 2013/06/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 109003398B 2022/04/29

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema e método para jogos de realidade aumentada.

[57]  Resumo : 

3D

3D 3D

3D

3D

3D

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/06/14  Estados Unidos 

da América N.º 61/659,966

[21]  N.º : J/006164

[22]  Data de pedido : 2022/06/15

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA
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  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880042044.7

Data de pedido 2018/06/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 111315661B 2022/04/29

[51]  Classificação : B65D41/16, B65D1/02, B05B11/00

[54]  Título : 

 Recipientes com tampas removível e de encaixe.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/06/23  Estados Unidos 

da América N.º 15/631027

[21]  N.º : J/006165

[22]  Data de pedido : 2022/06/15

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780044927.7

Data de pedido 2017/07/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 109661391B 2022/04/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D413/04 , C07D417/04, 

C07D417/14, C07D487/04, C07D471/04, A61P37/02

[54]  Título : S1P1

 Antagonista S1P1 e sua aplicação.

[57]  Resumo : 

1- 1 S1P1

II

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/07/22  China

N.º 201610583286.X

[21]  N.º : J/006166

[22]  Data de pedido : 2022/06/16

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : SYG

 The SYG Institute Co., Ltd.

  Endereço : Seoul

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680078644.X

Data de pedido 2016/10/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 108463819B 2022/03/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6F16/953, G 0 6F16/33, 

G06Q50/10, G06Q30/02

[54]  Título : 

 Sistema de distribuição de informações em tempo real 

e método de distribuição de informações baseado em 

string de dígitos usando terminal inteligente.

[57]  Resumo : 

DB

DB

DB

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/253,940

 2016/10/19  Estados Unidos da América

N.º 15/298,061

[21]  N.º : J/006167

[22]  Data de pedido : 2022/06/16

[24]  Data de despacho : 2022/07/27
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[73]  Titular : 

 POLA CHEMICAL INDUSTRIES, INC.

  Endereço : 1234

 1234, Aino, Fukuroi-shi, Shizuoka 437-8765 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780073424.2

Data de pedido 2017/11/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 109996530B 2022/04/05

[51]  Classificação : A61K8/41, A61Q19/08

[54]  Título : 

 Preparações para melhorar as rugas.

[57]  Resumo : 

1

X

1 2 Y COOR1

C H2OR2 R1 1 6

R2 1 6

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/11/28  Japão

N.º 2016-230134

[21]  N.º : J/006169

[22]  Data de pedido : 2022/06/16

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980066987.8

Data de pedido 2019/10/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 112888686B 2022/04/19

[51]  Classificação : C07D417/14, A61K31/433, A61P35/00

[54]  Título : 噻 GLS1

 Derivado de «Thiadiazole» e uso do mesmo como ini-

bidor de GLS1.

[57]  Resumo : 噻

GLS1

I

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/10/16  Ch ina

N.º 201811202713.0

[21]  N.º : J/006170

[22]  Data de pedido : 2022/06/17

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 LENSAR, INC.

  Endereço : 2800 Discovery Drive Suite 100 Or-

lando, FL 32826, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780033875.3

Data de pedido 2017/04/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 109843205B 2022/04/05

[51]  Classificação : A61B18/20, A61F9/00, A61F9/007, 

A61F9/008, A61F9/009, A61F9/013

[54]  Título : 

 Dispositivo de engajamento do paciente para meios e 

sistema de laser.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/04/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/319,728

[21]  N.º : J/006171

[22]  Data de pedido : 2022/06/17

[24]  Data de despacho : 2022/07/27
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[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : T , C , , E , 

M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680057493.X

Data de pedido 2016/09/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 108137698B 2022/04/19

[51]  Classificação : C07K16/28, A61P35/00

[54]  Título : CD19

 Anticorpo anti-CD19 humano.

[57]  Resu mo : C D19

C D19

[30]  Prioridade : 2015/10/02  União Euro-

peia N.º 15188262.8

 2 0 16 / 0 5 / 0 2  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 16167893.3

[21]  N.º : J/006172

[22]  Data de pedido : 2022/06/17

[24]  Data de despacho : 2022/07/27

[73]  Titular : 

 NUBURU, INC.

  Endereço : 7442 Tucson Way Suite 130 Centen-

nial, CO 80112, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , C , 

D , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880014720.X

Data de pedido 2018/01/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 110709203B 2022/04/15

[51]  Classificação : B23K26/00, B23K26/20, H01S3/16, 

B29C65/16

[54]  Título : 

 Método e sistema de soldagem de cobre usando laser 

azul.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/01/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/452,598

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/002595 2022/07/25

Transmissão TREVENA, INC. 

 SPV2

T R E V E NA S P V 2 L L C, c o m s e d e 

em 955 Chesterbrook Blvd, Suite 110, 

Chesterbrook, Pennsylvania 19087, U.S.A.

J/002764 2022/07/25

Transmissão MILLENNIUM 

PHARMACEUTICALS, INC.

Takeda Pharmaceutical Company Limited, 

com sede em 1-1, Doshomachi 4-chome, 

Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

J/005025 2022/07/25

Transmissão HUMANSCALE 

CORPORATION

8170 

43110

Capsa Solutions LLC, com sede em 8170 

Dove Parkway, Canal Winchester, OH 

43110, USA
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發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado
1 I/1446 ARB LABS INC.

TUI

Ac. de 2022/05/27

Proc. n.º 145/2021

2022/06/14

1 
1 O Acordão do TUI manteve o despacho de recusa da Patente de Invenção.

更正

Rectificações

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

Processo N.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/093943

N/093944

2015 8 19 33

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 33, II 

Série, de 19 de Agosto de 2015)

K A B U S H I K I  K A I S H A 

POKELABO (POKELABO, INC.)

POKELABO, INC.

2022 1 19 3 N/184655, N/184656, N/184657, N/184750, N/184751, N/184753, 

N/185979, N/185980, N/185981 N/184121, N/184655, N/184656, N/184657, N/184750, N/184751, N/184753, 

N/185979, N/185980, N/185981

B.O. da RAEM n.º 3, II Série, de 19 de Janeiro de 2022, em relação ao mapa de constetação n.os N/184655, N/184656, N/184657, 

N/184750, N/184751, N/184753, N/185979, N/185980, N/185981 devem ler-se n.os N/184121, N/184655, N/184656, N/184657, N/184750, 

N/184751, N/184753, N/185979, N/185980, N/185981.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 28 de Julho de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $711,760.00
(Custo desta publicação $ 711 760,00)



N.º 33 — 17-8-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13829

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Edital

Fixação do Rendimento Colectável do Imposto Profissional 

respeitante ao Exercício de 2021

Faz-se saber que, o apuramento do rendimento colectável 
dos contribuintes do 1.º grupo (assalariados e empregados por 
conta de outrem) e do 2.º grupo (profissões liberais e técnicas) 
do imposto profissional, respeitante ao exercício de 2021, já se 
encontra concluído.

De harmonia com o disposto no artigo 23.º, n.º 1, do Regula-
mento do Imposto Profissional, que de 16 a 30 de Agosto e du-
rante as horas do expediente, o rendimento colectável apurado 
estará patente ao exame dos respectivos contribuintes, nos 
seguintes sítios:

1
Edifício «Finanças» — Núcleo de Informações Fis-
cais; 2.º Centro de Serviços

2 Centro de Serviços da RAEM — Atendimento Fiscal 

3
Centro de Serviços da RAEM das Ilhas — Atendi-
mento Fiscal

Podendo os residentes de Macau ou os titulares do Título de 
Identificação de Trabalhador Não-residente examinar com o 
seu documento de identificação, o resultado do apuramento do 
rendimento colectável acima mencionado, através do Quiosque 
de auto-atendimento da DSF; podendo os contribuintes ins-
critos como utilizadores da conta única de acesso comum aos 
serviços públicos da RAEM, examiná-lo através do «Macau 
Tax App» ou do «Serviço Electrónico» da página electrónica 
da DSF (www.dsf.gov.mo).

Caso não se conformem com o rendimento fixado, os contri-
buintes podem reclamar, por forma escrita, para a Comissão 
de Revisão até 30 de Agosto, não terminado, porém, o prazo, 
sem que hajam decorridos vinte dias sobre a data do registo 
dos avisos postais enviados aos contribuintes, nos termos do 
artigo 79.º, n.º 2, do mesmo regulamento. 

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 10 de Agosto de 2022. 

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

財 政 局

告 示

2021

2021

1 /

2

3

Macau Tax www.dsf.gov.mo

 

 $1,937.00
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POLÍCIA JUDICIÁRIA

Avisos

Torna-se público que, o concurso externo, de prestação de 
provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos, 
com destino à frequência de estágio, com vista ao preenchi-
mento de cinco lugares de técnico superior de ciências forenses 
de 2.ª classe, 1.º escalão, área de provas materiais, da carreira 
de técnico superior de ciências forenses, do grupo de pessoal 
do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 23, II Série, de 9 de Junho de 2021, a entrevista de selecção 
será realizada no dia 30 de Agosto de 2022, a partir das 9,30 
horas, no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na 
Avenida da Amizade, n.º 823, Macau. 

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
de selecção, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos serão afixadas no dia 17 de Agosto de 2022, no Núcleo 
de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da Polícia 
Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau, 
podendo ser ainda consultadas nos quiosques de informações 
instalados no rés-do-chão do mesmo Edifício e no da Delega-
ção de COTAI, bem como no sítio da internet desta Polícia: 
www.pj.gov.mo. 

Polícia Judiciária, aos 10 de Agosto de 2022.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

Torna-se público que, o concurso externo, de prestação de 
provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos, 
com destino à frequência do curso de formação e respectivo 
estágio, com vista ao preenchimento de vinte lugares de inves-
tigador criminal de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal 
de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciária, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 23, II Série, de 9 de Junho de 2021, 
o exame médico (inspecção médica — 1.ª parte) será realizado 
nos dias 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de Setembro de 2022, no 
Centro de Saúde da Praia do Manduco, sito na Rua da Praia do 
Manduco, Complexo Municipal de Serviços Comunitários da 
Praia do Manduco, Macau. 

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização do exame médico 
(inspecção médica — 1.ª parte), bem como outras informações 
de interesse dos candidatos serão afixadas no dia 17 de Agosto 
de 2022, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão 
do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau, podendo ser ainda consultadas nos quiosques de 
informações instalados no rés-do-chão do mesmo Edifício e no 
da Delegação de COTAI, bem como no sítio da internet desta 
Polícia: www.pj.gov.mo.

Polícia Judiciária, aos 11 de Agosto de 2022. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 177,00)

司 法 警 察 局

通 告

823

823

氹

www.pj.gov.mo

 

 $1,303.00

823

氹

www.pj.gov.mo

 

 $1,177.00
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教 育 及 青 年 發 展 局

通 告

2/2022 10/2017

18/2018

IF-A26-LA1-1022B-15

46/2022

46/2022

 

 $1,700.00

2/2022 10/2017

18/2018

   

IF-A28-LA1-1222B-16

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Avisos

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei 
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do 
ensino superior) que, por meu despacho de 9 de Agosto de 
2022, foi registado o curso do ensino superior a seguir indica-
do:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências de 
Gestão Culinária 

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto de Formação Turística de 
Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IF-A26-LA1-1022B-15

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 46/2022.

— A breve caracterização, a organização científico-peda-
gógica e o plano de estudos do curso são os que constam do 
Despacho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 46/2022 e dos seus anexos.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 9 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei 
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do 
ensino superior) que, por meu despacho de 9 de Agosto de 
2022, foi registado o curso do ensino superior a seguir indica-
do:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências da 
Gestão Hoteleira

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto de Formação Turística de 
Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo:  IF-A28-LA1-1222B-16
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47/2022

 

 $1,461.00

2/2022 10/2017

18/2018

   

IF-A29-LA1-1222B-17

48/2022

48/2022

 

 $1,382.00

2/2022 10/2017

18/2018

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 47/2022.

— A breve caracterização, a organização científico-peda-
gógica e o plano de estudos do curso são os que constam do 
Despacho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 47/2022 e dos seus anexos.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 9 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

(Custo desta publicação $ 1 461,00)

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei 
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do 
ensino superior) que, por meu despacho de 9 de Agosto de 
2022, foi registado o curso do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências da 
Gestão de Venda Turística e de Promoção de Marketing

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto de Formação Turística de 
Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IF-A29-LA1-1222B-17

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 48/2022.

— A breve caracterização, a organização científico-peda-
gógica e o plano de estudos do curso são os que constam do 
Despacho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 48/2022 e dos seus anexos.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 9 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei 
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do 
ensino superior) que, por meu despacho de 9 de Agosto de 
2022, foi registado o curso do ensino superior a seguir indica-
do:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências da 
Gestão e Programação de Eventos Turísticos
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IF-A30-LA1-1222B-18
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49/2022

 

 $1,654.00

2/2022 10/2017

18/2018

IF-A31-LA1-1222B-19

50/2022

50/2022

 

 $1,462.00

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto de Formação Turística de 
Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo:  IF-A30-LA1-1222B-18

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 49/2022.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógica 
e o plano de estudos do curso são os que constam do Despacho 
da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 49/2022 e 
dos seus anexos.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 9 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei 
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto 
do ensino superior) que, por meu despacho de 9 de Agosto de 
2022, foi registado o curso do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências da 
Gestão de Empresas Turísticas

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto de Formação Turística de 
Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IF-A31-LA1-1222B-19

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 50/2022.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 50/2022 
e dos seus anexos.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 9 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)
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 $1,178.00

00322/02-MA.ML

131/2012

21/2021

14/2016

http://www.ssm.gov.mo  

 

 $1,302.00

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

Faz-se público que, em conformidade com o Regulamento 
Administrativo n.º 45/2021, «Regulamentação do procedimento 
da formação médica e em enfermagem especializadas», os 
pedidos de equivalência de formação médica especializada, os 
interessados podem apresentar a sua candidatura, a partir do 
dia 22 de Agosto a 20 de Setembro de 2022, que deverá ser 
entregue no secretariado da Academia Médica, sito na Alameda 
Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 411-417, Edifício Dynasty Plaza, 
2.º andar, Macau. As respectivas formalidades e informações 
detalhadas de apresentação de candidaturas encontram-se dis-
poníveis para consulta no website da Academia Médica (https://
www.am.gov.mo).

Será publicada na página electrónica da Academia Médica a 
lista dos candidatos admitidos, o local, a data e hora da realiza-
ção da prova.

Serviços de Saúde, aos 5 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

(Ref. do Concurso n.º 00322/02-MA.ML)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no artigo 
60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalha-
dores dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada, 
na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Cen-
tro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde 
de S. Januário, e disponível no website destes Serviços (http://
www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concur-
so comum, externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de um lugar vago em regime de contrato administrativo 
de provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
hospitalar (medicina legal), da carreira médica dos Serviços de 
Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 8 de 
Junho de 2022.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Saúde, aos 11 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 302,00)
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18/2020 7/2010
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 $1,258.00

A21/TDT/FAR/2022

18/2020

7/2010 2/2021

14/2009 21/2021

14/2016

 

 $1,222.00

(Ref. do Concurso n.º A19/TDT/LAB/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 7/2010 (Regime da carreira de 
técnico de diagnóstico e terapêutica), alterada pela Lei 
n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 e 
no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 
um lugar de técnico de diagnóstico e terapêutica assessor, 1.º 
escalão, área funcional laboratorial, da carreira de técnico de 
diagnóstico e terapêutica, provido em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento dos Serviços de Saúde, com cinco dias 
úteis de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 11 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long. 

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

(Ref. do Concurso n.º A21/TDT/FAR/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 7/2010 (Regime da carreira 
de técnico de diagnóstico e terapêutica), alterada pela Lei 
n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 e 
no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 
um lugar de técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 
1.º escalão, área funcional farmacêutica, da carreira de técnico 
de diagnóstico e terapêutica do quadro do pessoal dos Serviços 
de Saúde, com cinco dias úteis de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 11 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 222,00)
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 $2,130.00

通 告

02/IC-PAF/PSIQ/2022

45/2021

Concurso Público n.º 16/P/22

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Agosto de 
2022, se encontra aberto o concurso público para a «Prestação 
de serviços de vigilância aos Serviços de Saúde em articulação 
com o fortalecimento dos trabalhos de inspecção sanitária nos 
Postos Fronteiriços», cujo programa do concurso e o caderno 
de encargos se encontram à disposição dos interessados des-
de o dia 17 de Agosto de 2022, todos os dias úteis, das 9,00 às 
13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisio-
namento e Economato destes Serviços, sita na Rua do Campo, 
n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau, onde 
serão prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando 
os interessados sujeitos ao pagamento de $50,00 (cinquenta 
patacas), a título de custo das respectivas fotocópias (local de 
pagamento: Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde, que 
se situa no r/c do Edifício do Centro Hospitalar Conde de São 
Januário) ou ainda mediante a transferência gratuita de fichei-
ros pela internet na página electrónica dos S.S. (www.ssm.gov.
mo).

Os citados documentos, só podem ser adquiridos pelos con-
correntes que façam prova de possuir o alvará previsto na Lei 
n.º 4/2007 «Lei da actividade de segurança privada».

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45 
horas do dia 13 de Setembro de 2022.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 14 de Setem-
bro de 2022, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na 
Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 
Macau.

Os concorrentes têm de prestar, de acordo com o grupo, a 
favor dos Serviços de Saúde, uma caução provisória, mediante 
depósito em numerário ou em cheque, na Secção de Tesoura-
ria destes Serviços, ou através de garantia bancária ou seguro-
-caução de valor equivalente, a qual garante o exacto e pon tual 
cumprimento das obrigações que assumem com a apresentação 
das propostas.

— Grupo A: trezentas e sessenta e seis mil patacas ($366 000,00) 

— Grupo B: trezentas e vinte mil patacas ($320 000,00)

— Apresentar proposta para o Grupo A e Grupo B em simul-
tâneo: seiscentas e oitenta e seis mil patacas ($686 000,00)

Serviços de Saúde, aos 11 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 130,00)

Avisos

(Ref. da Prova n.º: 02/IC-PAF/PSIQ/2022)

Por despacho do signatário, de 9 de Agosto de 2022, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em Psiquiatria da Dr.ª Kam Ka 
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 $2,482.00

01022/02-MA.PNEU

18/2020 10/2010

2/2021 14/2009

12/2015 131/2012

Wa (conforme o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Carlos Manuel Dias Duarte, médico consul-
tor de psiquiatria.

Vogais efectivos: Dr. Chang Mei Iao, médico consultor de 
psiquiatria; e

Dr. Juang Kai Dih, médico consultor de psiquiatria.

Vogais suplentes: Dr. Chien Yu Cheng, médico consultor de 
psiquiatria; e

Dr. Ho Cheuk Yin, médico consultor de psiquiatria.

Métodos de prova: a avaliação final consta de uma prova cur-
ricular, uma prova prática e uma prova teórica; as três provas 
previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima refe-
ridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 0 
a 20 valores; se a classificação obtida for igual ou superior a 9,5 
valores é considerado aprovado;

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada 
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou supe-
rior a 9,5 valores;

3. A classificação da avaliação final é o resultado da média 
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prá-
tica e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

Data da prova: 7 e 8 de Setembro de 2022

Local da prova: sala de reunião do 1.º andar do Edifício da 
Clínica Psiquiátrica e Serviço de Psiquiatria do CHCSJ, sito no 
Caminho das Hortas, Rua de Tin Chon, Taipa

Hora da prova e observações: o horário da prova e as ob-
servações encontram-se afixados na secretaria da Academia 
Médica de Macau, situada no 2.º andar do Dynasty Plaza, na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 411-417, Macau, e dis-
ponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 10 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 482,00)

(Ref. do Concurso n.º 01022/02-MA.PNEU)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Agosto de 2022, 
e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 «Regime da carreira 
médica», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 18/2020, 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos» com as alterações introduzidas pela 
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Lei n.º 2/2021, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», no Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 131/2012 «Regulamento do Procedimento Con-
cursal da Carreira Médica», no Regulamento Administrativo 
n.º 17/2012 «Formas de exercício das áreas funcionais da car-
reira médica», e aplicando-se, subsidiariamente, o Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, se encontra aberto o concurso co-
mum, externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar vago em regime de contrato administrativo de 
provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
hospitalar (Pneumologia), da carreira médica dos Serviços de 
Saúde: 

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de um concurso comum, externo, de prestação de 
provas.

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento do lugar 
posto a concurso.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino na área de cuidados de 
saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com a área de 
cuidados de saúde comunitários, em especial:

2.1. Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doen-
tes internados e solicitar apoio a outras especialidades, quando 
necessário;

2.2. Praticar actos médicos nas actividades de consulta exter-
na diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar; 

2.3. Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, 
se imponha em cada caso; 

2.4. Elaborar planos de terapêutica especializados para do-
entes internados e coordenar os respectivos trabalhos de exe-
cução; 

2.5. Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em 
cooperação com o pessoal de enfermagem;

2.6. Elaborar processos, registos e relatórios médicos; 

2.7. Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades; 

2.8. Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública, se necessário;

2.9. Assegurar a comunicação e cooperação entre especiali-
dades hospitalares, proporcionar planos de assistência médica 
e de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre 
que necessário;

2.10. Participar em projectos de ensino e investigação cientí-
fica;
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2.11. Orientar a formação de médicos internos; 

2.12. Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e 
gestão desta área funcional;

2.13. Promover a articulação das actividades desta área fun-
cional com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas, nomeadamente, as 
seguintes funções:

3.1. Prestar serviços médicos; 

3.2. Participar em equipas médicas ou de urgência;

3.3. Colaborar em acções de formação;

3.4. Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica; 

3.5. Colaborar em trabalhos de investigação, visando a 
melhoria dos serviços médicos;

3.6. Cooperar com as autoridades sanitárias e outras; 

3.7. Participar em acções que visem a articulação entre os 
diferentes níveis de serviços médicos;

3.8. Exercer as demais funções que lhe forem cometidas; 

3.9. Prestar serviços médicos diferenciados;

3.10. Participar em júris de concursos, quando designado;

3.11. Desempenhar funções docentes, quando designado;

3.12. Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica; 

3.13. Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais; 

3.14. Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de servi-
ço; 

3.15. Participar na gestão do serviço onde estiver integrado; 

3.16. Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas. 

4. Vencimento, direitos e regalias

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do 
Anexo da Lei n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 18/2020, e usufrui dos 
direitos e regalias previstos no regime geral da Função Pública 
e regime da carreira médica.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedido de seis meses de período experimental, 
nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-
to de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021.
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18/2020

7. 

7.1 

2022 8 18 9
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7.2 133/2012

7.3 

VISA Master Card

M Pay

8. 

8.1 

a

b

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatu-
ra em medicina, e tenham obtido a cédula de acreditação nos 
termos da Lei n.º 18/2020 e tenham concluído, com aproveita-
mento, a formação médica especializada, na área de especia-
lidade de Pneumologia ou formação equivalente devidamente 
reconhecida, que satisfaçam os demais requisitos gerais para 
o desempenho de funções públicas, nos termos da legislação 
em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região 
Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 
profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da 
apresentação de candidaturas (até ao dia 15 de Setembro de 
2022).

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1. O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (18 de Agosto a 15 de Setembro de 2022);

7.2. A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 
de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em Con-
curso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012, em suporte de papel, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos de 
candidatura, e o pagamento do montante de trezentas patacas 
como taxa de candidatura. Os candidatos que não efectuarem 
o pagamento da referida taxa não serão admitidos. Contudo, 
os candidatos que, no acto de apresentação da candidatura, se 
encontrem em situação de carência económica devidamente 
comprovada pelo Instituto de Acção Social, estão isentos de 
pagamento da taxa de candidatura, devendo ser declarado tal 
facto na apresentação de candidatura, a verificação da situação 
de carência económica é efectuada por estes Serviços de apre-
sentação de candidaturas;

7.3. A «Ficha de Inscrição em Concurso», assinada pelo 
candidato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 
por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 e entre as 14,30 
e as 17,45 horas, sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 e entre as 
14,30 e as 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em Macau, 
e o pagamento da taxa de candidatura deve ser efectuado 
em numerário, VISA, Master Card, UnionPay, UnionPay 
QuickPass, UnionPay App, Pagamento por Mobile Banking do 
Banco da China de Macau, Macau Pass e MPay.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1. Candidatos não vinculados aos serviços públicos:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas e da qualificação profissional exigidos no presente 
aviso (pode ser acompanhada de documentos comprovativos 
das disciplinas do curso para efeitos de aferição da habilitação 
do candidato para a admissão ao concurso);
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c

8.2 

8.1 a c

8.1 a b c

8.3 8.1 a b c

8.2

8.4 8.1 a c

8.2

8.5 

8.6 

8.7 8.1 a b c

8.2

8.8 

c) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a 
participação em equipas ambulatórias, capacidade e aptidão 
para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 
técnico-funcionais, trabalhos e artigos publicados, desem-
penho de cargos na área médica, actividades docentes ou de 
investigação e outros elementos de valorização profissional) (os 
currículos devem necessariamente ser assinados pelo próprio 
candidato, sob pena de se considerarem como falta de entrega 
dos mesmos);

8.2. Candidatos vinculados aos serviços públicos:

Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 8.1 
e ainda a cópia do registo biográfico ou da certidão emitida 
pelo Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua 
situação funcional. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a) e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) 
do ponto 8.1, bem como da cópia do registo biográfico ou da 
certidão que permita comprovar a sua situação funcional, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção de candidatura.

8.3. As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
8.1, e a cópia do registo biográfico ou da certidão que permita 
comprovar a sua situação funcional referidos no ponto 8.2, 
podem ser simples ou autenticadas.

8.4. Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a c) do ponto 8.1, ou do registo biográfico ou da cer-
tidão que permita comprovar a sua situação funcional referidos 
no ponto 8.2 quando é exigido, o candidato deve apresentar os 
documentos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob 
pena de exclusão.

8.5. O formulário acima referido, a «Ficha de Inscrição em 
Concurso», pode ser descarregada da página electrónica da 
Imprensa Oficial ou adquirida, mediante pagamento, na mesma.

8.6. No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7. Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do 
ponto 8.1 e do ponto 8.2, deve entregar os originais ou cópias 
autenticadas dos referidos documentos durante o período de 
entrega dos documentos necessários à instrução do processo 
de provimento neste Serviço.

8.8. A falsa declaração ou a apresentação de documento fal-
so implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provi-
mento, a participação à entidade competente para processo 
disciplinar e penal, conforme os casos.
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9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Análise curricular.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — destina-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional;

Análise curricular — consiste na apreciação e discussão do 
currículo profissional do candidato, e visa analisar a sua qua-
lificação para o desempenho de determinada função, aten-
dendo-se, designadamente, à sua competência profissional e 
científica, tendo como referência o perfil de exigências profis-
sionais, genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o 
percurso profissional, a relevância da experiência adquirida e da 
formação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho obtida.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 10.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 5 valores.

As grelhas classificativas para o concurso que se afixam na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, estão disponíveis para a 
devida consulta.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Análise curricular = 50%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classi-
ficação obtida na avaliação final do internato médico da área 
funcional a que respeita o procedimento concursal, maior 
antiguidade na categoria, na carreira, da área funcional a que 
respeita o procedimento concursal. Se a situação de igualdade 
de classificação persistir após a aplicação dos critérios anterior-
mente referidos, aplica-se os n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos» republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021. 
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14. Publicitação das listas, anúncios e informações do con-
curso

As listas provisória, definitiva, lista classificativa de cada 
fase e lista classificativa final são afixadas na Divisão de Pes-
soal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em 
Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos Servi-
ços de Saúde, em http://www.ssm.gov.mo/, sendo publicados no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
os anúncios com indicação dos locais em que as mesmas se 
encontram afixadas e podem ser consultadas.

O local, data e hora da aplicação dos métodos de selecção 
são afixados na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situ-
ada no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, em Macau, e disponibilizado na página 
electrónica dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.gov.mo/.

15. Programa das provas

A prova de conhecimentos — a prova escrita abrange o se-
guinte conteúdo:

Conhecimentos médicos no âmbito de Pneumologia.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta 
de quaisquer legislações, livros ou informações de referência, 
através de qualquer forma, nomeadamente, o uso de produtos 
electrónicos.

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 18/2020, da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, e da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 «Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica», do Regu-
lamento Administrativo n.º 17/2012 «Formas de exercício das 
áreas funcionais da carreira médica», e a aplicação comple-
mentar do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Dr. Cheong Tak Hong, médico consultor de 
Pneumologia.

Vogais efectivos: Dr. Mok Tin Hou, médico consultor de 
Pneumologia; e

Dr. Iam Lap Fong, médico consultor de Pneumologia.

Vogais suplentes: Dr. Chan Hong Tou, médico consultor de 
Pneumologia; e

Dr. Zhong Xu, médico consultor de Pneumologia.
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 $15,628.00

三十日告示

 

 $872.00

藥 物 監 督 管 理 局

通 告

34/ISAF/2022

58/90/M

35/2021

 

Serviços de Saúde, aos 11 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 15 628,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Wong Lai Peng requerido o sub-
sídio por morte, subsídio de funeral e outros abonos a que tem 
direito, por filho morto, Lao Tin Chi, que foi assistente técnico 
administrativo principal, 1.º escalão, dos Serviços de Saúde, 
devem todos os que se julgam com direito à recepção dos 
mesmos subsídios e outros abonos acima referidos, requerer 
a estes Serviços, no prazo de trinta dias, a contar da data da 
publicação do presente édito no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus 
direitos, pois que, não havendo impugnação, será resolvida a 
pretensão da requerente, findo que seja esse prazo.

Serviços de Saúde, aos 9 de Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long. 

(Custo desta publicação $ 872,00)

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Avisos

Despacho n.º 34/ISAF/2022

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 58/90/
M, de 19 de Setembro, e usando da faculdade conferida pelo n.º 
3 do artigo 77.º do mesmo decreto-lei, conjugado com o artigo 
38.º do Regulamento Administrativo n.º 35/2021 (Organização 
e funcionamento do Instituto para a Supervisão e Administra-
ção Farmacêutica), o presidente do Instituto para a Supervisão 
e Administração Farmacêutica determina:

1. Deve ser colocada uma placa em local bem visível ao pú-
blico na farmácia donde constam as informações do director 
técnico e o director técnico deve ser portador do cartão de 
identificação, cujos modelos são os constantes do anexo ao pre-
sente despacho e que dele faz parte integrante.

2. As dúvidas resultantes da aplicação deste despacho são 
resolvidas por decisão do presidente do Instituto para a Super-
visão e Administração Farmacêutica.

3. O presente despacho entra em vigor 30 dias após a data da 
sua publicação.

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 5 de Agosto de 2022. 

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.
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附件

Anexo

（第一款所指者）

(a que se refere o n.º 1)

藥房技術主管資料的告示牌及技術主管識別證的式樣

Modelos da placa relativos a informações do director técnico e do cartão de identificação do director técnico da farmácia

1. Placa relativa a informações do director técnico da farmácia

Times New Roman

Descrição de letra tipo e cor: Fundo branco e letras a preto, expressão em língua chinesa é impressa em letra tipo « », 
expressão em língua portuguesa é impressa em letra tipo «Times New Roman».

30 21

Características: O modelo tem a forma rectangular, com comprimento de 30 cm e  largura de 21 cm.

2. Cartão de identificação do director técnico da farmácia
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Times New Roman

Descrição de letra tipo e cor: Fundo branco e letras a preto, expressão em língua chinesa é impressa em letra tipo « », 
expressão em língua portuguesa é impressa em letra tipo «Times New Roman».

9 6

Características: O modelo tem a forma rectangular, com comprimento de 9 cm e largura de 6 cm.

Formato da fotografia: Uma fotografia recente com bata branca, a cores de 1,5 polegadas.

 $4,565.00

(Custo desta publicação $ 4 565,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Aviso

Despacho n.º 003/PRES/FSS/2022

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
fundamentais do estatuto do pessoal de direcção e chefia), dos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direc-
ção e chefia), do artigo 10.º do Regulamento Administrativo 
n.º 21/2017 (Organização e funcionamento do Fundo de Segu-
rança Social), e da deliberação de delegação de competências 
proferida pelo Conselho de Administração, datada de 20 de 
Julho de 2017, determino:

1. É subdelegada na chefia funcional, Cheong Hong Lin, ou 
em quem legalmente a substitua, a competência para praticar 
os seguintes actos: 

1) Emitir a certidão de conta corrente do empregador;

2) Emitir a certidão de conta corrente do beneficiário.

2. As presentes subdelegações de competências são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados no exercício das presentes subdele-
gações de competências constantes do presente despacho cabe 
recurso hierárquico necessário.

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

 (Homologado por deliberação do Conselho de Administração, 

de 11 de Agosto de 2022). 

Fundo de Segurança Social, aos 11 de Agosto de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

社 會 保 障 基 金

通 告

003/PRES/FSS/2022

15/2009

26/2009

21/2017

 

 $1,813.00
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/013/2022)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade 
de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 37, II Série, de 15 de Setembro de 2021, publica-se o seguinte 
anúncio de concurso público:

De acordo com o despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Agosto de 2022, 
encontra-se aberto o concurso público para a renovação e 
actualização de licenças de software e do respectivo apoio 
para a Universidade de Macau. Os respectivos elementos são 
agrupados em oito componentes, sendo o período de subscri-
ção compreendido entre 1 de Janeiro de 2023 e 31 de Dezembro 
de 2024.

A cópia do processo do concurso público, fornecida ao preço 
de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontra-se à disposi-
ção dos interessados, a partir do dia 17 de Agosto de 2022, nos 
dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, 
na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º andar 
do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode ser 
descarregada gratuitamente através da página electrónica da 
Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar um elemento, no 
máximo, para comparecer na sessão de esclarecimento. A 
sessão de esclarecimento decorrerá às 10,30 horas do dia 19 de 
Agosto de 2022, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Adminis-
trativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, 
Taipa, Macau, China.

Entre o dia 17 de Agosto de 2022 e a data limite para a entrega 
das propostas, os concorrentes têm a responsabili dade de se 
deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 
andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou 
visitar a página electrónica da Universidade de Macau (https://
www.um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais 
esclarecimentos adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 15 de Setembro de 2022. Os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devem entregar as respectivas propostas e documen-
tos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau 
e prestar uma caução provisória no valor de cento e oitenta e 
oito mil patacas ($188 000,00), feita em numerário, ou median-
te ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a 
favor da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
16 de Setembro de 2022, na Sala 5001, 5.º andar do Edifício 
Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.

澳 門 大 學

公 告

PT/013/2022

氹

N6 4012

100.00

https://www.um.edu.mo/

氹 N6

4009

氹 N6 4012

https://www.um.edu.mo/

188,000.00

氹 N6 5001
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 $2,752.00

PT/014/2022

氹

N6 4012

100.00

https://www.um.edu.mo/

氹 N6 4009

氹 N6 4012

https://www.um.edu.mo/

280,000.00

氹 N6 5001

Universidade de Macau, aos 10 de Agosto de 2022.

A Vice-Reitora, Xu Jian.

(Custo desta publicação $ 2 752,00)

(Concurso Público n.º PT/014/2022)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 37, II Série, de 15 de Setembro de 2021, publica-se o 
seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o despacho da Ex.ma Senhora Secretária para 
os Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Agosto de 2022, encon-
tra-se aberto o concurso público para a prestação de serviços de 
manutenção de equipamentos de informática para a Universida-
de de Macau, durante um período de 24 meses, compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2023 e 31 de Dezembro de 2024, sendo os 
respectivos serviços divididos em 13 componentes.

A cópia do processo do concurso público, fornecida ao preço 
de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontra-se à disposi-
ção dos interessados, a partir do dia 17 de Agosto de 2022, nos 
dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, 
na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º andar 
do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode ser 
descarregada gratuitamente através da página electrónica da 
Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar um elemento, no má-
ximo, para comparecer na sessão de esclarecimento. A sessão 
de esclarecimento decorrerá às 15,00 horas do dia 22 de Agos-
to de 2022, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo 
N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Tai-
pa, Macau, China.

Entre o dia 17 de Agosto de 2022 e a data limite para a en-
trega das propostas, os concorrentes têm a responsabilidade de 
se deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 
andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Ma-
cau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou visitar 
a página electrónica da Universidade de Macau (https://www.
um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais escla-
recimentos adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 14 de Setembro de 2022. Os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devem entregar as respectivas propostas e documen-
tos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau 
e prestar uma caução provisória no valor de duzentas e oitenta 
mil patacas ($280 000,00), feita em numerário, ou mediante 
ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor 
da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
15 de Setembro de 2022, na Sala 5001, 5.º andar do Edifício 
Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.
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 $2,561.00

通 告

18/2018

序號 典試委員會主席

1 Di Wang

2

3

4

5

6

7

8

9 Hans Georg Moeller

10

11

12 Victoria Sandra Harrison

序號 典試委員會主席

1 Rui Paulo da Silva Martins

2 Carlos Jorge Ferreira Silvestre

Universidade de Macau, aos 10 de Agosto de 2022.

A Vice-Reitora, Xu Jian.

(Custo desta publicação $ 2 561,00)

Avisos

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e na alínea 1) do n.º 2 do artigo 42.º do 
Regulamento Administrativo n.º 18/2018, o reitor da Universi-
dade de Macau decidiu:

1. Delegar os poderes para presidir aos júris das provas de 
doutoramento, realizadas em língua chinesa ou inglesa, da 
Faculdade de Letras, nos professores indicados na lista abaixo 
apresentada:

Número Presidente dos júris

1 Prof. Dr. Di Wang

2 Prof. Dr. Mao Haijian

3 Prof. Dr. Sun Yifeng

4 Prof. Dr. Yuan Yulin

5 Prof. Dr. Wang Qingjie

6 Prof. Dr. Xu Jie

7 Prof. Dr. Zhu Shoutong

8 Prof. Dr. Gong Gang

9 Prof. Dr. Hans Georg Moeller

10 Prof. Dr. Li Defeng

11 Prof. Dr. Tang Chon Chit

12 Prof.ª Dr.ª Victoria Sandra Harrison 

2. Delegar os poderes para presidir aos júris das provas de 
doutoramento, realizadas em língua portuguesa, da Faculdade 
de Letras, nos professores indicados na lista abaixo apresenta-
da:

Número Presidente dos júris

1 Prof. Dr. Rui Paulo da Silva Martins

2 Prof. Dr. Carlos Jorge Ferreira Silvestre

3. A forma de exercício dos respectivos poderes pelos delega-
dos é definida pelas orientações internas.

4. Os poderes ora delegados não são subdelegáveis.

5. Todas as presentes delegações de poderes são feitas sem 
prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do dele-
gante.
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18/2018

序號 典試委員會主席

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18/2018

6. É revogada a parte relativa ao assunto acima referido, 
constante do aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II 
Série, de 24 de Novembro de 2021.

7. A presente decisão entra em vigor no dia 18 de Agosto de 
2022.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e na alínea 1) do n.º 2 do artigo 42.º do 
Regulamento Administrativo n.º 18/2018, o reitor da Universi-
dade de Macau decidiu:

1. Delegar os poderes para presidir aos júris das provas de 
doutoramento da Faculdade de Gestão de Empresas, nos pro-
fessores indicados na lista abaixo apresentada:

Número Presidente dos júris

1 Prof. Dr. Hui King Man

2 Prof. Dr. Law Chun Hung Roberts

3 Prof.ª Dr.ª Chen Jinghan

4 Prof. Dr. Shu Lianjie

5 Prof.ª Dr.ª Miao Li

6 Prof. Dr. Hong Fok Loi

7 Prof. Dr. Jason Zezhong Xiao

8 Prof. Dr. Lian Zhaotong

9 Prof. Dr. Lam Long Wai

2. A forma de exercício dos respectivos poderes pelos dele-
gados é definida pelas orientações internas.

3. Os poderes ora delegados não são subdelegáveis.

4. Todas as presentes delegações de poderes são feitas sem 
prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do dele-
gante.

5. É revogada a parte relativa ao assunto acima referido, 
constante do aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II 
Série, de 24 de Novembro de 2021.

6. A presente decisão entra em vigor no dia 18 de Agosto de 
2022.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e na alínea 1) do n.º 2 do artigo 42.º do 
Regulamento Administrativo n.º 18/2018, o reitor da Universi-
dade de Macau decidiu:

1. Delegar os poderes para presidir aos júris das provas de 
doutoramento da Faculdade de Educação, nos professores in-
dicados na lista abaixo apresentada:
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序號 典試委員會主席

1

2 Wang Chuang

18/2018

序號 典試委員會主席

1

2

3

4

5

6 San Ming Wang

7

8

9

10

Número Presidente dos júris

1 Prof. Dr. Cheung Kwok Cheung

2 Prof. Dr. Wang Chuang

2. A forma de exercício dos respectivos poderes pelos dele-
gados é definida pelas orientações internas.

3. Os poderes ora delegados não são subdelegáveis.

4. Todas as presentes delegações de poderes são feitas sem 
prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do dele-
gante.

5. É revogada a parte relativa ao assunto acima referido, 
constante do aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II 
Série, de 24 de Novembro de 2021.

6. A presente decisão entra em vigor no dia 18 de Agosto de 
2022.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e na alínea 1) do n.º 2 do artigo 42.º do 
Regulamento Administrativo n.º 18/2018, o reitor da Universi-
dade de Macau decidiu:

1. Delegar os poderes para presidir aos júris das provas de 
doutoramento da Faculdade de Ciências da Saúde, nos profes-
sores indicados na lista abaixo apresentada:

Número Presidente dos júris

1 Prof. Dr. Shen Hanming

2 Prof. Dr. Ren-He Xu

3 Prof. Dr. Guokai Chen

4 Prof. Dr. Edwin Chong Wing Cheung

5 Prof.ª Dr.ª Luo Qian

6 Prof. Dr. San Ming Wang

7 Prof. Dr. Gary Wong

8 Prof. Dr. Xiang Yutao

9 Prof. Dr. Yuan Zhen

10 Prof. Dr. Zheng Wenhua

2. A forma de exercício dos respectivos poderes pelos dele-
gados é definida pelas orientações internas.

3. Os poderes ora delegados não são subdelegáveis.

4. Todas as presentes delegações de poderes são feitas sem 
prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do dele-
gante.
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18/2018

序號 典試委員會主席

1

2

3

4

5

6 Rostam Mag.Iur.Dr.Iur.Neuwirth

7

8

18/2018

5. É revogada a parte relativa ao assunto acima referido, 
constante do aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II 
Série, de 24 de Novembro de 2021.

6. A presente decisão entra em vigor no dia 18 de Agosto de 
2022.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e na alínea 1) do n.º 2 do artigo 42.º do 
Regulamento Administrativo n.º 18/2018, o reitor da Universi-
dade de Macau decidiu:

1. Delegar os poderes para presidir aos júris das provas de 
doutoramento da Faculdade de Direito, nos professores indica-
dos na lista abaixo apresentada:

Número Presidente dos júris

1 Prof. Dr. Liu Jianhong

2 Prof. Dr. Lok Wai Kin

3 Prof.ª Dr.ª Wei Dan

4 Prof. Dr. Tong Io Cheng

5 Prof. Dr. Tu Guangjian

6 Prof. Dr. Rostam Mag.Iur.Dr.Iur.Neuwirth

7 Prof. Dr. Jiang Chaoyang

8 Prof. Dr. Shui Bing

2. A forma de exercício dos respectivos poderes pelos dele-
gados é definida pelas orientações internas. 

3. Os poderes ora delegados não são subdelegáveis.

4. Todas as presentes delegações de poderes são feitas sem 
prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do dele-
gante.

5. É revogada a parte relativa ao assunto acima referido, 
constante do aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II 
Série, de 24 de Novembro de 2021.

6. A presente decisão entra em vigor no dia 18 de Agosto de 
2022.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e na alínea 1) do n.º 2 do artigo 42.º do 
Regulamento Administrativo n.º 18/2018, o reitor da Universi-
dade de Macau decidiu:

1. Delegar os poderes para presidir aos júris das provas de 
doutoramento da Faculdade de Ciências Sociais, nos professo-
res indicados na lista abaixo apresentada:
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序號 典試委員會主席

1 Richard Dennis Fitzgerald

2 Todd Owen Jackson

3

4

5

6

18/2018

序號 典試委員會主席

1 Xu Chengzhong

2 Xiao Chuan Cai

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Número Presidente dos júris

1 Prof. Dr. Richard Dennis Fitzgerald

2 Prof. Dr. Todd Owen Jackson

3 Prof. Dr. Spencer De Li

4 Prof. Dr. Liu Shih Diing

5 Prof. Dr. Zhao Xinshu

6 Prof. Dr. Chang Lei

2. A forma de exercício dos respectivos poderes pelos dele-
gados é definida pelas orientações internas.

3. Os poderes ora delegados não são subdelegáveis.

4. Todas as presentes delegações de poderes são feitas sem 
prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do dele-
gante.

5. É revogada a parte relativa ao assunto acima referido, 
constante do aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II 
Série, de 24 de Novembro de 2021.

6. A presente decisão entra em vigor no dia 18 de Agosto de 
2022.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e na alínea 1) do n.º 2 do artigo 42.º do 
Regulamento Administrativo n.º 18/2018, o reitor da Universi-
dade de Macau decidiu:

1. Delegar os poderes para presidir aos júris das provas de 
doutoramento da Faculdade de Ciências e Tecnologia, nos pro-
fessores indicados na lista abaixo apresentada:

Número Presidente dos júris

1 Prof. Dr. Xu Chengzhong

2 Prof. Dr. Xiao Chuan Cai

3 Prof. Dr. Wong Pak Kin

4 Prof. Dr. Yuen Ka Veng

5 Prof. Dr. Gong Zhiguo

6 Prof. Dr. Mak Pui In

7 Prof. Dr. Kwok Chi Tat

8 Prof. Dr. Vong Seak Weng

9 Prof.ª Dr.ª Zhou Wanhuan

10 Prof. Dr. Pun Chi Man

11 Prof. Dr. Zhu Lei

12 Prof. Dr. Xu Qingsong
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序號 典試委員會主席

13

14

15 Carlos Jorge Ferreira Silvestre

16

17

18/2018

序號 典試委員會主席

1

2 Pan Hui

3

4

Número Presidente dos júris

13 Prof. Dr. Sun Haiwei

14 Prof. Dr. Zhou Yicong

15 Prof. Dr. Carlos Jorge Ferreira Silvestre

16 Prof. Dr. Jin Xiao Qing

17 Prof.ª Dr.ª Ma Shaodan

2. A forma de exercício dos respectivos poderes pelos dele-
gados é definida pelas orientações internas.

3. Os poderes ora delegados não são subdelegáveis.

4. Todas as presentes delegações de poderes são feitas sem 
prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do dele-
gante.

5. É revogada a parte relativa ao assunto acima referido, 
constante do aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II 
Série, de 24 de Novembro de 2021.

6. A presente decisão entra em vigor no dia 18 de Agosto de 
2022.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e na alínea 1) do n.º 2 do artigo 42.º do 
Regulamento Administrativo n.º 18/2018, o reitor da Universi-
dade de Macau decidiu:

1. Delegar os poderes para presidir aos júris das provas de 
doutoramento do Instituto de Física Aplicada e Engenharia de 
Materiais, nos professores indicados na lista abaixo apresenta-
da:

Número Presidente dos júris

1 Prof. Dr. Tang Zikang

2 Prof. Dr. Pan Hui

3 Prof. Dr. Qu Songnan

4 Prof. Dr. Xing Guichuan

2. A forma de exercício dos respectivos poderes pelos dele-
gados é definida pelas orientações internas.

3. Os poderes ora delegados não são subdelegáveis.

4. Todas as presentes delegações de poderes são feitas sem 
prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do dele-
gante.

5. É revogada a parte relativa ao assunto acima referido, 
constante do aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II 
Série, de 24 de Novembro de 2021.

6. A presente decisão entra em vigor no dia 18 de Agosto de 
2022.
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18/2018

序號 典試委員會主席

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 $16,501.00

醫 療 專 業 委 員 會

通 告

01-C-CPS-2022

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e na alínea 1) do n.º 2 do artigo 42.º do 
Regulamento Administrativo n.º 18/2018, o reitor da Universi-
dade de Macau decidiu:

1. Delegar os poderes para presidir aos júris das provas de 
doutoramento do Instituto de Ciências Médicas Chinesas, nos 
professores indicados na lista abaixo apresentada:

Número Presidente dos júris

1 Prof. Dr. Wang Yitao

2 Prof. Dr. Li Shaoping

3 Prof. Dr. Lee Ming Yuen

4 Prof.ª Dr.ª Zheng Ying

5 Prof. Dr. Leung Chung Hang

6 Prof. Dr. Hu Hao

7 Prof. Dr. Su Huanxing

8 Prof.ª Dr.ª Yan Ru

9 Prof.ª Dr.ª Chen Meiwan 

10 Prof. Dr. Hu Yuanjia

11 Prof. Dr. Wang Chunming

2. A forma de exercício dos respectivos poderes pelos dele-
gados é definida pelas orientações internas.

3. Os poderes ora delegados não são subdelegáveis.

4. Todas as presentes delegações de poderes são feitas sem 
prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do dele-
gante.

5. É revogada a parte relativa ao assunto acima referido, 
constante do aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II 
Série, de 24 de Novembro de 2021.

6. A presente decisão entra em vigor no dia 18 de Agosto de 
2022.

Universidade de Macau, aos 8 de Agosto de 2022.

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 16 501,00)

CONSELHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Aviso

Exame para a acreditação

Quiroprático

(Referência do Exame n.º 01-C-CPS-2022)

Para os devidos efeitos se publica que a prova de conhe-
cimentos do exame para a acreditação de Quiroprático de-
terminada por deliberação do Conselho dos Profissionais de 
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 $1,065.00

海 事 及 水 務 局

公 告

003/DSAMA/2022

氹

http://www.marine.gov.mo

 

 $1,303.00

告 示

1/2022

12/2020

90/99/M

b 30/2018 23/2015

14/2013

Saúde publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 25, II Série, de 22 de Junho de 2022, foi 
cancelada por não haver candidatos.

Conselho dos Profissionais de Saúde, aos 8 de Agosto de 
2022. 

O Presidente do Conselho dos Profissionais de Saúde, Lei 
Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

(Concurso Público n.º 003/DSAMA/2022)

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para 
«Prestação do serviço de segurança no Terminal Marítimo de 
Passageiros da Taipa», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 22 de 
Junho de 2022, foram prestados esclarecimentos, pela entidade 
que realiza o concurso, nos termos do ponto 6 do programa do 
concurso, e juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta, durante o horário na Divisão Financeira do Departa-
mento de Administração e Finanças da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra, 
Quartel dos Mouros, e também se encontram disponíveis na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Assuntos Ma-
rítimos e de Água (http://www.marine.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 9 de Agosto de 2022.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man. 

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

Edital

Edital n.º 1/2022

Nos termos do disposto na alínea b) do artigo 90.º do Regu-
lamento das Actividades Marítimas, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 90/99/M, de 29 de Novembro, e com as alterações in-
troduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 12/2020, e do 
disposto no n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2013 (Organização e funcionamento da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água), com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 30/2018 e 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2015, a directora dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água manda publicar o 
presente Edital:
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Artigo 1.º

Âmbito de aplicação

As embarcações fundeadas no Fundeadouro do Porto Inte-
rior devem cumprir as disposições previstas no presente Edital.

Artigo 2.º

Fundeadouro do Porto Interior

1. No Fundeadouro do Porto Interior estão delimitadas a 
zona de ancoragem e a zona de controlo.

2. A planta e as informações gerais das zonas referidas no 
número anterior constam dos anexos ao presente Edital e dele 
fazem parte integrante.

Artigo 3.º

Declaração

Antes de desembarcar, o proprietário da embarcação de 
pesca ou o seu mandatário deve, através do meio destinado 
exclusivamente à declaração ou por outros meios indicados 
pela Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
declarar à Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água as seguintes matérias:

1) A identificação da embarcação de pesca, o proprietário da 
embarcação e o seu contacto;

2) O período de permanência no Fundeadouro do Porto In-
terior pretendido pela embarcação de pesca;

3) O volume de combustíveis destinados a uso pela embar-
cação e o volume de gás de petróleo liquefeito armazenados a 
bordo;

4) O armazenamento a bordo de tintas inflamáveis, adesivos 
inflamáveis, panchões e fogos de artifício, ou outros produtos 
inflamáveis e explosivos que são considerados como produtos 
susceptíveis de afectar a segurança de embarcação após ava-
liação pela Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água.

Artigo 4.º

Regras no fundeadouro

1. As embarcações de pesca fundeadas no Fundeadouro do 
Porto Interior devem estar equipadas com equipamentos de 
combate a incêndios suficientes e adequados.

2. Dentro da zona de ancoragem, as embarcações de pesca 
podem ser fundeadas lado a lado, não podendo, o número de 
embarcações de pesca fundeadas lado a lado num mesmo gru-
po ser superior a 5, salvo instrução da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água em sentido diferente.

3. Deve ser mantida uma distância mínima de 10 metros en-
tre as embarcações de pesca fundeadas lado a lado num mesmo 
grupo, as faixas de separação devem ser mantidas desimpedi-
das, a fim de evitar quaisquer obstáculos causados à evacuação 
de embarcações.



13860    33   2022  8  17 

4. As embarcações de pesca fundeadas no Fundeadouro do 
Porto Interior devem cumprir as instruções dadas pela Direc-
ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água e pelos 
agentes dos Serviços de Alfândega.

Artigo 5.º

Armazenagem e transporte de combustíveis

1. Os combustíveis destinados ao uso pela própria embarca-
ção de pesca podem ser armazenados no tanque especialmente 
criado para depósito de combustíveis a bordo.

2. As embarcações de pesca fundeadas no Fundeadouro do 
Porto Interior não podem ter a bordo os seguintes produtos:

1) Tintas inflamáveis, adesivos inflamáveis, panchões e fogos 
de artifício, ou outros produtos inflamáveis e explosivos que 
são considerados como produtos susceptíveis de afectar a segu-
rança de embarcação após avaliação pela Direcção dos Servi-
ços de Assuntos Marítimos e de Água;

2) Mais de 3 garrafas ou mais de 50 kg de gás de petróleo li-
quefeito.

3. As embarcações de pesca que violem as disposições do nú-
mero anterior serão obrigadas a sair do Fundeadouro do Porto 
Interior.

Artigo 6.º

Restrições às actividades

1. Dentro da zona de ancoragem, é proibido praticar as se-
guintes actividades nas embarcações de pesca:

1) Cozinhar ao lume;

2) Praticar actividades de culto que produzem fogos nus;

3) Realizar soldadura eléctrica, soldadura a gás ou outras 
operações de reparação que possam constituir risco de incên-
dio na embarcação.

2. As embarcações de pesca que precisam de realizar solda-
dura eléctrica, soldadura a gás ou outras operações de repara-
ção que possam constituir risco de incêndio na embarcação, 
devem navegar para a zona de controlo.

3. As embarcações de pesca na zona de controlo devem asse-
gurar que estejam seguramente fundeadas e que esteja mantida 
uma distância suficiente e segura em relação a outras embarca-
ções de pesca.

4. Depois de ter tomadas as medidas necessárias para pre-
venção de incêndios, as embarcações de pesca fundeadas na 
zona de controlo podem realizar soldadura eléctrica, soldadura 
a gás ou outras operações de reparação que possam constituir 
risco de incêndio na embarcação, e devem sair da zona de con-
trolo o mais rápido possível após a conclusão das operações.
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12/2020

b e

500.00 10,000.00

 

Artigo 7.º

Prevenção de poluição

As embarcações de pesca não podem depositar, no Fundea-
douro do Porto Interior, detritos, resíduos e outros materiais 
que possam causar poluição à qualidade de água.

Artigo 8.º

Disposição especial

1. As embarcações de pesca sujeitas às medidas de quaren-
tena ou autorizadas pela Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água podem fundear na zona de controlo.

2. Avaliada a segurança de navegação e de embarcação, a 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água pode 
isentar as embarcações de pesca do cumprimento de determi-
nada disposição do presente Edital.

Artigo 9.º

Sanções

As infracções às disposições do presente Edital são punidas 
com multa de 500,00 a 10 000,00 patacas, nos termos do dis-
posto na alínea b) do artigo 90.º e na alínea e) do artigo 131.º 
do Regulamento das Actividades Marítimas, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 12/2020.

Artigo 10.º

Entrada em vigor

O presente Edital entra em vigor no dia 1 de Setembro de 
2022.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 10 de Agosto de 2022.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.
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附件

Anexos

I. Planta do Canal do Porto Interior e do Fundeadouro do Porto Interior

 II. Informações sobre o Fundeadouro do Porto Interior

O Fundeadouro do Porto Interior está situado na direcção 
de entrada no porto, no lado esquerdo do Canal do Porto In-
terior, é limitado pela linha definida pelas bóias amarelas F1 a 
F4, a Oeste, pelos paralelos do Bairro Fai Chi Kei, a Norte, e 
pelos paralelos da Escola de Pilotagem, a Sul.

(Custo desta publicação $ 9 967,00)

   

F1 F4

 $9,967.00
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Faz-se saber que, em relação ao concurso público de serviços 
de «Operação do Aterro para Resíduos de Materiais de Cons-
trução, Triagem de Resíduos de Materiais de Construção para 
Transformação em Recursos e Aperfeiçoamento do Sistema de 
Básculas e de Cobrança Electrónica de Taxas», publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 25, II Série, de 22 de Junho de 2022, a entidade que realiza 
o processo do concurso já prestou esclarecimentos nos termos 
do ponto 2.2 do programa do concurso, assim como esclareci-
mentos complementares correspondentes à necessidade real, 
integrando-os no processo do concurso.

Os esclarecimentos, bem como os esclarecimentos comple-
mentares acima referidos, encontram-se disponíveis para con-
sulta durante o horário de expediente na sede da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.os 32-36, Edifício CEM, 1.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 10 de 
Agosto de 2022.

 O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

Aviso

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para a 
«Operação do Aterro para Resíduos de Materiais de Constru-
ção, Triagem de Resíduos de Materiais de Construção para 
Transformação em Recursos e Aperfeiçoamento do Sistema 
de Básculas e de Cobrança Electrónica de Taxas», publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 25, II Série, de 22 de Junho de 2022, devido aos recentes 
trabalhos de prevenção e controlo do novo tipo de coronaví-
rus do Governo da RAEM, foram alteradas a data limite de 
entrega de propostas e a data do acto público do concurso.

A data limite de entrega de propostas foi reagendada do dia 
25 de Julho de 2022 (segunda-feira), pelas 17,00 horas, para 
o dia 7 de Setembro de 2022 (quarta-feira), pelas 17,00 horas, 
tendo a data do acto público do concurso sido reagendada do 
dia 26 de Julho de 2022 (terça-feira), pelas 10,00 horas, para o 
dia 8 de Setembro de 2022 (quinta-feira), pelas 10,00  horas.

Para além disso, foi adiada por três meses, a data de início 
do contrato relativo à «Operação do Aterro para Resíduos de 
Materiais de Construção, Triagem de Resíduos de Materiais 
de Construção para Transformação em Recursos e Aperfei-
çoamento do Sistema de Básculas e de Cobrança Electrónica 
de Taxas», mantendo-se inalterado o prazo do contrato de três 
anos, sendo o novo prazo do contrato do dia 1 de Fevereiro de 
2023 ao dia 31 de Janeiro de 2026. 

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 10 de 
Agosto de 2022.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 381,00)

環 境 保 護 局

公 告

 

2.2

32 36

  

 $1,099.00

通 告

 

 $1,381.00
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郵 電 局

通 告

21/2021 14/2016

4/2017

2/2021 14/2009

12/2015

1. 

2. 

3. 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 10 de Junho de 2022, e 
nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei 
n.º 2/2021, e da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos), com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 2/2021, se encontra aberto o concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais comum, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 
lugar vago de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior, área jurídica, em regime de contrato 
administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de Cor-
reios e Telecomunicações, e dos que vierem a verificar-se nesta 
Direcção de Serviços, na mesma forma de provimento, até ao 
termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 
jurídica.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento do lugar 
vago e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, na 
mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria e 
área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área jurídica, tendo em vista a fundamen-
tação de tomada de decisões; participação em reuniões para 
análise de projectos ou programas; participação na concep-
ção, redacção e implementação de projectos; participação na 
concepção e elaboração de leis, regulamentos e outros actos 
normativos; proceder à adaptação de métodos e processos 
científico-técnicos; propostas de soluções com base em estudos 
e tratamento de dados; exercício de funções consultivas; super-
visão e coordenação de outros trabalhadores.
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4. 

4/2017

2/2021 14/2009

485

5. 

2/2021

12/2015

6. 

46/98/M

21/2021 14/2016

7. 

7.1 

7.2 4/2021

$300.00

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
de vencimento 485, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I 
da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e usufrui dos direitos e regalias 
previstos no regime geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedida de seis meses de período experimental, 
nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contra-
to de Trabalho nos Serviços Públicos), com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
em Direito pelo sistema oficial de ensino de Macau, ou mes-
trado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos 
integrados que não confira grau de licenciatura em Direito; ou 
licenciatura em Direito obtida no exterior, com matriz igual à 
do sistema oficial de ensino de Macau, ou mestrado ou douto-
ramento que corresponda a um ciclo de estudos integrados que 
não confira grau de licenciatura em Direito; ou ainda licencia-
tura em Direito obtida no exterior, com matriz diferente do sis-
tema oficial de ensino de Macau, ou mestrado ou doutoramen-
to que corresponda a um ciclo de estudos integrados que não 
confira grau de licenciatura em Direito, e curso complementar 
de Direito de Macau, nos termos do artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 46/98/M, de 12 de Outubro, que preencham os demais 
requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos 
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente 
permanente da Região Administrativa Especial de Macau; ter 
maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental, 
até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas (até ao 
dia 29 de Agosto de 2022) e se encontrem nas situações indi-
cadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021 e, 
simultaneamente, possuam dois anos de experiência profissio-
nal adequada às funções de técnico superior, área jurídica.

7. Forma e prazo de apresentação da candidatura

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau (18 de Agosto de 2022 a 29 de 
Agosto de 2022);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-
querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas), sem o qual a candidatura não é 
admitida.
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7.2.1 

209

M PAY

VISA Master Card

e

7.2.2 

https://concurso-uni.safp.

gov.mo/

8. 

8.1 

a

b

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1 Em suporte de papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), na sala 209, Divisão 
de Relações Públicas e Arquivo Geral da Direcção dos Ser-
viços de Correios e Telecomunicações, 2.º andar do Edifício-
-Sede da mesma Direcção de Serviços, sito no Largo do Se-
nado, em Macau. O pagamento da taxa de candidatura deve 
ser efectuado no mesmo momento (Formas de pagamento: em 
numerário, através do cartão Macau Pass, através da aplicação 
MPay ou através do código QR da «GovPay», que aceita o pa-
gamento pelos seguintes meios: VISA, Master Card, UnionPay, 
UnionPay App, Mobile Banking do Banco da China, Tai Fung 
Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e 
Alipay). 

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electróni-
co para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-
formizada, disponibilizado através da plataforma electrónica 
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da 
página electrónica https://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da apli-
cação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. O 
pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo mo-
mento (através da plataforma de pagamento online da «GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 
apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 
prazo.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);
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c

d 4/2021

8.2 21/2021

14/2016

8.3 8.1

a b c d

8.4 8.1 a b c d

8.2

8.5 8.1 a b c d

8.2

8.6 

8.7 

8.8 8.1 a b c d

8.2

9. 

9.1 

a

c) Documentos comprovativos de experiência profissional 
exigida no presente aviso: 

Emitido pela entidade empregadora onde foi obtida a ex-
periência, em que conste a entidade empregadora, período de 
exercício de funções e conteúdo funcional, podendo em casos 
excepcionais devidamente fundamentados, o júri do concurso, 
aceitar outros documentos comprovativos idóneos;

d) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
pelo Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, entre outros).

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 8.1, e do registo 
biográfico ou documento que comprova a situação funcional, 
se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos 
processos individuais, devendo tal facto ser declarado na apre-
sentação da candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b), c) e d) do ponto 8.1 e dos documentos referidos 
no ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do pon-
to 8.1 ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solici-
tados, o candidato deve apresentar os documentos em falta no 
prazo indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído 
da lista final de candidatos.

8.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas 
a), b), c) e d) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os ori-
ginais ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro 
do prazo para a entrega dos documentos necessários à instru-
ção do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;
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b

c

9.2 

21/2021 14/2016

9.3 

9.4 

10. 

/

11. 

11.1 0 100

11.2 50

12. 

=60%

=30%

=10%

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído, excepto quando se cumpra o disposto 
no n.º 11 do artigo 32.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 20, passarão todos à entre-
vista de selecção.

9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 20, passarão à en-
trevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
nos primeiros vinte lugares, por ordem decrescente de classifi-
cação. No caso de haver mais do que um candidato com a mes-
ma classificação posicionado em último lugar, podem passar à 
entrevista de selecção todos os candidatos com igualdade de 
classificação.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos exigíveis 
aos candidatos para o exercício das funções a que se candida-
tam;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação dos candidatos 
para o desempenho das funções a que se candidatam, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a qualificação e 
experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação 
profissional complementar.

11. Sistema de classificação

11.1 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-
lecção são classificados de 0 a 100 valores.

11.2 Consideram-se excluídos os candidatos que, nas provas 
eliminatórias ou na classificação final, obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média aritmética, ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, 
da seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 60%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 10%.
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13. 

21/2021

14/2016

14. 

https://concurso-uni.safp.gov.mo/ https://www.

ctt.gov.mo/

15. 

15.1 

15.2 2/1999  

15.3 2/2021 6/1999

15.4 

15.5 4/2017 2/2021 14/2009

15.6 2/2021 12/2015

15.7 21/2021

14/2016

15.8 57/99/ M

15.9 5/2021

122/84/M

15.10 63/85/M

15.11 52/99/M

15.12 15/2017

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021. 

14. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-
cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 
realização das provas dos métodos de selecção são afixados no 
quadro de avisos na Direcção dos Serviços de Correios e Tele-
comunicações, 2.º andar do Edifício-Sede da mesma Direcção 
de Serviços, sito no Largo do Senado, em Macau, e colocados 
na página electrónica dos concursos da função pública, em 
https://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página elec-
trónica da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunica-
ções, em https://www.ctt.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.2 Lei n.º 2/1999 — Lei de Bases da Orgânica do Governo;

15.3 Regulamento Administrativo n.º 6/1999, republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021 — 
Organização, competências e funcionamento dos serviços e 
entidades públicos;

15.4 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente (ETAPM);

15.5 Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021 — Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos;

15.6 Lei n.º 12/2015, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021 — Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos;

15.7 Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021 — 
Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos;

15.8 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

15.9 Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, alterado 
e republicado pela Lei n.º 5/2021 — Regime das despesas com 
obras e aquisição de bens e serviços;

15.10 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o 
processo de aquisição de bens e serviços;

15.11 Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 de Outubro — Regime 
geral das infracções administrativas e respectivo procedimento;

15.12 Lei n.º 15/2017 — Lei de enquadramento orçamental;
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15.13 2/2018

15.14 2/89/M 2/2006

29/2016

15.15 88/99/M

15.16 441/99/M

40 0/20 05 205/2012

197/2016 68/2019

15.17 442/99/M

292/2015

15.18 444/99/M

15.19 448/99/M

540/2015 EMS

15.20 449/99/M

330/2005 187/2012

15.21 62/2005 33/2009

91/2010 32/2013 24/2014

81/2019

15.22 14/2001

15.23 7/2002

15.24 15/2002

15.25 24/2002

15.26 41/2011

15.27 18/83/M

15.13 Regulamento Administrativo n.º 2/2018 — Regulamen-
tação da Lei de enquadramento orçamental;

15.14 Regulamento Orgânico da Direcção dos Serviços de 
Correios e Telecomunicações, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 2/89/M, de 9 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 2/2006 e pelo Regulamento 
Administrativo n.º 29/2016;

15.15 Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de Novembro — Estabe-
lece os princípios gerais a observar na prestação dos serviços pos-
tais e na instalação e utilização de infra-estruturas de correio;

15.16 Regulamento do Serviço Público de Correspondências 
Postais, aprovado pela Portaria n.º 441/99/M, de 29 de Novem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 400/2005, pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 205/2012, pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 197/2016 
e pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 68/2019;

15.17 Regulamento do Serviço Público de Encomendas Pos-
tais, aprovado pela Portaria n.º 442/99/M, de 29 de Novembro, 
com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 292/2015;

15.18 Regulamento de Valores Postais, aprovado pela Porta-
ria n.º 444/99/M, de 29 de Novembro;

15.19 Regulamento do Serviço Público de Correio Rápido 
(EMS), aprovado pela Portaria n.º 448/99/M, de 29 de Novem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 540/2015;

15.20 Regulamento dos Receptáculos Postais, aprovado pela 
Portaria n.º 449/99/M, de 29 de Novembro, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 330/2005 
e pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 187/2012;

15.21 Tabela Geral de Taxas e Multas dos Serviços Postais, 
aprovada pela Ordem Executiva n.º 62/2005, com as alterações 
introduzidas pela Ordem Executiva n.º 33/2009, pela Ordem Exe-
cutiva n.º 91/2010, pela Ordem Executiva n.º 32/2013, pela Ordem 
Executiva n.º 24/2014 e pela Ordem Executiva n.º 81/2019;

15.22 Lei n.º 14/2001 — Lei de Bases das Telecomunicações;

15.23 Regulamento Administrativo n.º 7/2002 — Operação 
de redes públicas de telecomunicações e prestação de serviços 
de telecomunicações de uso público móveis terrestres;

15.24 Regulamento Administrativo n.º 15/2002 — Gestão e 
atribuição de recursos de numeração de telecomunicações;

15.25 Regulamento Administrativo n.º 24/2002 — Prestação 
de serviços Internet;

15.26 Regulamento Administrativo n.º 41/2011 — Regime de 
instalação e operação de redes públicas de telecomunicações 
fixas;

15.27 Decreto-Lei n.º 18/83/M, de 12 de Março — Diploma 
fundamental das radiocomunicações;
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15.28 22/2022 43/2016

15.29 88/2021 184/2019

15.30 16/2021

16. 

12/2015 4/2017 2/2021

14/20 09

2 /2021 12 /2015

21/20 21

14/2016

17. 

8/2005

18. 

 Luís Augusto de  

 Castilho Rabaça Correia Cordeiro

 Patrícia  

  Fernanda Teles Dias da Luz Martins Pereira

  

Lai Jiing Liang

  

 

 $19,840.00

15.28 Despacho do Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas n.º 43/2016, com as alterações introduzidas pelo Des-
pacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas 
n.º 22/2022;

15.29 Ordem Executiva n.º 184/2019, com as alterações intro-
duzidas pela Ordem Executiva n.º 88/2021 — Delega compe-
tências executivas do Chefe do Executivo no Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas;

15.30 Despacho do Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas n.º 16/2021 — Delega e subdelega competências na 
directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações.

Durante a realização da prova de conhecimentos, os candi-
datos podem apenas consultar a legislação referida no progra-
ma do aviso (na sua versão original, sem outro apontamento 
escrito ou não textual ou qualquer anotação). Não podem 
consultar outros materiais informativos, documentos, livros, 
dispositivos electrónicos ou compilações de legislação que con-
tenham legislação que não esteja incluída no programa.

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017 
e pela Lei n.º 2/2021, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos), com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 (Lei da 
Protecção de Dados Pessoais).

18. Composição do júri

Presidente: Luís Augusto de Castilho Rabaça Correia Cor-
deiro, coordenador do Gabinete dos Assuntos Jurídicos e de 
Tradução.

Vogais efectivos: Patrícia Fernanda Teles Dias da Luz Mar-
tins Pereira, chefe funcional da Área dos Assuntos Jurídicos 
da Área de Telecomunicações; e

Chan Sao Ieng, intérprete-tradutora assessora.

Vogais suplentes: Lai Jiing Liang, intérprete-tradutor asses-
sor; e 

Lao On I, técnica superior assessora principal.

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
8 de Agosto de 2022. 

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 19 840,00)
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地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

名 單

 

   
 

1.º 5164XXXX ..........................77.5

2.º 頴 5194XXXX ..........................68.8

3.º 5154XXXX ..........................68.2

4.º 5174XXXX ..........................55.6

23/2017 14/2016

     

 $2,164.00

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Lista

Concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 

na Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, para 

topógrafo de 2.a classe, 1.º escalão

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-
gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 
lugares vagos de topógrafo de 2.a classe, 1.º escalão, da carreira 
de topógrafo, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Cartografia e Cadastro, e dos que vierem a verificar-se nes-
tes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 15, II Série, de 14 de Abril de 2021:

Candidatos aprovados:

Ordem   Nome BIR N.º Classificação
 final

1.º Cheang, Hou Seng 5164XXXX ................. 77,5

2.º Lao, Weng Chon 5194XXXX ................ 68,8

3.º Lao, Chi Ian 5154XXXX ................ 68,2

4.º Iu, Chi Ieong 5174XXXX ................. 55,6

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte 
à data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 8 de Agosto de 2022).

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 27 de 
Julho de 2022.

O Júri:

Presidente: Law Sio Peng.

Vogais efectivos: Lo Chong Hou; e

Wong Kin Him.

(Custo desta publicação $ 2,164,00)
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