
N.º 38 — 21-9-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14891

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Chio Chim Chun, irmão de Chio 
Sao Ieng, que foi auxiliar, 4.º escalão deste Comissariado, reque-
rido os subsídios por morte, de funeral e outras compensações 
pecuniárias a que tem direito, por falecimento da mesma, 
devem todos os que se julguem com direito à percepção dos 
citados subsídios e compensações, requerê-los a este Comissa-
riado, 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 no referido prazo, será resolvida 
a pretensão do requerente.

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 16 de Setembro 
de 2022.

A Chefe do Gabinete, Ermelinda M. C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 952,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Aviso

Concurso para admissão ao curso de formação para acesso à 

categoria de escrivão do Ministério Público especialista

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 

Senhor Procurador, de 15 de Setembro de 2022, se acha aberto 
o concurso condicionado para a selecção de nove oficiais de jus-
tiça do Ministério Público para admissão ao curso de formação 
para acesso à categoria de escrivão do Ministério Público espe-
cialista, nos termos da Lei n.º 7/2004 (Estatuto dos Funcionários 
de Justiça), do Regulamento Administrativo n.º 30/2004 (Recru-
tamento, Selecção e Formação dos Funcionários de Justiça) e 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
Selecção e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos), e ainda nos termos definidos no Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente:

1 — Prazo e validade

O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da RAEM.

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento das va-
gas postas a concurso.
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2 — Condições de candidatura

2.1 — Candidatos:

Podem candidatar-se os oficiais de justiça do Ministério Pú-
blico que reúnam as condições estipuladas no n.º 2 do artigo 
13.º da Lei n.º 7/2004 (Estatuto dos Funcionários de Justiça). 

2.2 — Documentação a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópias dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas;

c) Cópias dos documentos comprovativos das formações pro-
fissionais complementares ou das habilitações profissionais; 

d) Modelo 4 (Nota Curricular para Concurso), aprovado 
pelo Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021;

e) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, do 
qual constem, designadamente, os cargos anteriormente exer-
cidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, 
a antiguidade na categoria actual e na função pública, as ava-
liações do desempenho relevantes para a apresentação de can-
didatura e as formações profissionais.

A apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b), 
c) e e) é dispensada mediante declaração expressa na ficha de 
inscrição de que esses se encontram arquivados no respectivo 
processo individual, declaração essa que deve ser efectuada de 
forma expressa aquando da apresentação de candidatura.

3 — Forma e local para apresentação de candidatura

Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição em 
concurso, isto é, o Modelo 3, aprovado pelo Despacho do Se-
cretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, devendo a 
mesma ser entregue até ao termo do prazo fixado e durante o 
horário de expediente, ao Departamento de Gestão Pessoal e 
Financeira no 6.º andar do Edifício do Ministério Público, sito 
na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 683, Macau.

4 — Conteúdo funcional

Compete ao escrivão do Ministério Público especialista 
assegurar os trabalhos de expediente, instrução e tramitação 
processuais que lhes sejam distribuídos.

5 — Vencimento

Vence pelo índice 525 da tabela indiciária de vencimentos, 
correspondente ao grau 4 da carreira de oficial de justiça do 
Ministério Público, constante do mapa 1, anexo à Lei n.º 7/2004 
(Estatuto dos Funcionários de Justiça).

6 — Método de selecção

O acesso à categoria de escrivão do Ministério Público es-
pecialista depende de aproveitamento em curso de formação, 
cujo programa consta do Boletim Oficial da RAEM n.º 25, II 
Série, de 22 de Junho de 2022.

6.1 — Selecção para admissão ao curso de formação

A selecção para admissão ao curso de formação é efectuada 
mediante a prova de conhecimentos que revestirá a forma de 
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prova escrita. A classificação adopta a escala de 0 a 20 valores, 
sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação infe-
rior a 10 valores.

6.1.1 — O programa da prova escrita de conhecimentos 
abrangerá as seguintes matérias:

(1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China e os respectivos anexos;

(2) Lei n.º 1/1999 (Lei da Reunificação);

(3) Lei n.º 9/1999 (Lei de Bases da Organização Judiciária);

(4) Regulamento Administrativo n.º 13/1999 (Organização e 
Funcionamento do Gabinete do Procurador);

(5) Lei n.º 7/2004 (Estatuto dos Funcionários de Justiça);

(6) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente;

(7) Lei n.º 9/2003 (Código de Processo do Trabalho);

(8) Código de Processo Administrativo Contencioso, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro;

(9) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

(10) Regime das Custas nos Tribunais, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 63/99/M, de 25 de Outubro;

(11) Código de Processo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 55/99/M, de 8 de Outubro;

(12) Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/99/M, 
de 3 de Agosto;

(13) Código do Registo Predial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 46/99/M, de 20 de Setembro;

(14) Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 48/96/M, de 2 de Setembro;

(15) Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 58/95/M, 
de 14 de Novembro;

(16) Lei n.º 7/2008 (Lei das relações de trabalho);

(17) Lei n.º 2/2007 (Regime Tutelar Educativo dos Jovens 
Infractores);

(18) Decreto-Lei n.º 65/99/M, de 25 de Outubro (Regime 
Educativo e de Protecção Social de Jurisdição de Menores);

(19) Lei n.º 3/2007 (Lei do Trânsito Rodoviário).

6.1.2 — Aos candidatos é permitida a consulta das legisla-
ções acima referidas no decurso da prova escrita, à excepção 
de quaisquer livros de referência ou informações.

6.1.3 — O local, data e horário para a realização da prova es-
crita constarão do aviso da lista final de candidatos admitidos.

6.2 — Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 29.º do Regula-
mento Administrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e 
Formação dos Funcionários de Justiça), será estabelecida uma 
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ordem dos candidatos aprovados no concurso de admissão con-
forme a classificação obtida, partindo do valor mais alto para o 
mais baixo.

7 — Ordem dos formandos após a conclusão do curso de for-
mação

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 34.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e Formação 
dos Funcionários de Justiça), será estabelecida uma ordem dos 
formandos conforme a classificação obtida no curso de forma-
ção, partindo do valor mais alto para o mais baixo.

8 — Locais de afixação das listas

As listas preliminar, final e classificativa serão afixadas no 
Departamento de Gestão Pessoal e Financeira no 6.º andar do 
Edifício do Ministério Público, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, n.º 683, Macau, e disponibilizadas no website do 
Ministério Público.

9 — Legislações aplicáveis

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do 
ETAPM, do Estatuto dos Funcionários de Justiça e pelas nor-
mas referentes ao Recrutamento, Selecção e Formação dos 
Funcionários de Justiça, e ao Recrutamento, Selecção e For-
mação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços 
Públicos.

10 — Composição do júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Cheong Kuok Chi, delegado do Procurador.

Vogais efectivas: Cheang Weng In, delegada do Procurador; e

Wu Kit I, chefe-adjunta do Gabinete.

Vogais suplentes: Lee Hoi Sun, chefe de departamento; e

Manuel Machado da Silva, Secretário Judicial, substituto.

Gabinete do Procurador, aos 15 de Setembro de 2022.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 8 073,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncios

«Prestação de serviços de segurança para os jardins, 

parques, zonas de lazer e outras instalações da 

Península de Macau sob gestão do IAM»

Concurso Público n.º 008/DGF/2022

Faz-se público que, por deliberação do Secretário para a 
Administração e Justiça, de 14 de Setembro de 2022, se acha 
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H $121,900.00

I $122,020.00

J $26,660.00

K $95,680.00

L $26,660.00

aberto o concurso público para a «Prestação de serviços de 
segurança para os jardins, parques, zonas de lazer e outras ins-
talações da Península de Macau sob 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 Al-
meida 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 10 de Outubro de 2022. Os concorrentes ou os seus re-
presentantes devem entregar as propostas e os documentos no 
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 Financeiros 
do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de levan-
tamento do respectivo recibo oficial. Caso seja sob a forma 
de garantia bancária, a prestação da caução deve ser, obriga-
toriamente, 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 — $ 17 780,00 (dezassete mil, setecentas e oitenta 
patacas);

Grupo B — $ 87 040,00 (oitenta e sete mil e quarenta patacas);

Grupo C — $ 34 140,00 (trinta e quatro mil, cento e quarenta 
patacas);

Grupo D — $ 17 920,00 (dezassete mil, novecentas e vinte 
patacas);

Grupo E — $ 189 700,00 (cento e oitenta e nove mil e setecen-
tas patacas);

Grupo F — $ 2 340,00 (duas mil, trezentas e quarenta patacas);

Grupo G — $ 38 140,00 (trinta e oito mil, cento e quarenta 
patacas);

Grupo H — $ 121 900,00 (cento e vinte e uma mil e novecen-
tas patacas);

Grupo I — $ 122 020,00 (cento e vinte e duas mil e vinte 
patacas);

Grupo J — $ 26 660,00 (vinte e seis mil, seiscentas e sessenta 
patacas);

Grupo K — $ 95 680,00 (noventa e cinco mil, seiscentas e 
oitenta patacas);

Grupo L — $ 26 660,00 (vinte e seis mil, seiscentas e sessen-
ta patacas);
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Grupo M — $ 24 840,00 (vinte e quatro mil, oitocentas e 
quarenta patacas);

Grupo N — $ 39 980,00 (trinta e nove mil, novecentas e oiten-
ta patacas).

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 11 de 
Outubro de 2022. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 16 de Setembro 
de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 3 828,00)

«Prestação de Serviço de Segurança para escritórios, 

estacionamentos e outros locais com instalações do IAM»

Concurso Público n.º 010/DGF/2022

Faz-se público que, por deliberação do Secretário para a 
Administração e Justiça, de 14 de Setembro de 2022, se acha 
aberto o concurso público para a «Prestação de Serviço de Se-
gurança para escritórios, estacionamentos e outros locais com 
instalações 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 Al-
meida 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 12 de Outubro de 2022. Os concorrentes ou os seus re-
presentantes devem entregar as propostas e os documentos no 
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 — $ 131 600,00 (cento e trinta e uma mil, seiscen-
tas patacas);
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Grupo B — $ 308 280,00 (trezentas e oito mil, duzentas e oi-
tenta patacas);

Grupo C — $ 146 040,00 (cento e quarenta e seis mil e qua-
renta patacas);

Grupo D — $ 64 540,00 (sessenta e quatro mil, quinhentas e 
quarenta patacas);

Grupo E — $ 53 320,00 (cinquenta e três mil, trezentas e vin-
te patacas);

Grupo F — $ 73 960,00 (setenta e três mil, novecentas e ses-
senta patacas);

Grupo G — $ 87 880,00 (oitenta e sete mil, oitocentas e oi-
tenta patacas).

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 13 
de Outubro de 2022. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 16 de Setembro 
de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 2 912,00)

«Prestação de serviços de segurança para os jardins, parques, 

zonas de lazer e outras instalações das Ilhas sob gestão do IAM»

Concurso Público n.º 012/DGF/2022

Faz-se público que, por deliberação do Secretário para a 
Administração e Justiça, de 14 de Setembro de 2022, se acha 
aberto o concurso público para a «Prestação de serviços de 
segurança para os jardins, parques, zonas de lazer e outras ins-
talações das Ilhas sob 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 Al-
meida 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 17 de Outubro de 2022. Os concorrentes ou os seus re-
presentantes devem entregar as propostas e os documentos no 
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 
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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 –  $ 215 180,00 (Duzentas e quinze mil, cento e oi-
tenta patacas);

Grupo B – $ 34 100,00 (Trinta e quatro mil e cem patacas);

Grupo C – $ 29 660,00 (Vinte e nove mil, seiscentas e sessen-
ta patacas);

Grupo D – $ 31 460,00 (Trinta e uma mil, quatrocentas e 
sessenta patacas);

Grupo E – $ 21 000,00 (Vinte e uma mil patacas);

Grupo F – $ 47 900,00 (Quarenta e sete mil e novecentas pa-
tacas);

Grupo G – $ 100 220,00 (Cem mil, duzentas e vinte patacas);

Grupo H – $ 96 600,00 (Noventa e seis mil e seiscentas pata-
cas);

Grupo I – $ 13 940,00 (Treze mil, novecentas e quarenta pa-
tacas);

Grupo J – $ 35 720,00 (Trinta e cinco mil, setecentas e vinte 
patacas);

Grupo K – $ 150 640,00 (Cento e cinquenta mil, seiscentas e 
quarenta patacas);

Grupo L – $ 30 740,00 (Trinta mil, setecentas e quarenta pa-
tacas);

Grupo M – $ 11 520,00 (Onze mil, quinhentas e vinte patacas).

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 18 
de Outubro de 2022. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 16 de Setembro 
de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 3 467,00)

«Prestação de serviços de segurança nas zonas verdes e 

outras instalações sob gestão do IAM»

Concurso Público n.º 018/DGF/2022

Faz-se público que, por deliberação do Secretário para a 
Administração e Justiça, de 14 de Setembro de 2022, se acha 
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A 叁

$132,060.00

B

$128,860.00

C $85,760.00

D 叁 $30,120.00

E 叁

$114,360.00

F $26,660.00

G $4,680.00

H

$102,440.00

I

$115,440.00

6

aberto o concurso público para a «Prestação de serviços de 
segurança nas zonas verdes e outras instalações sob 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 Al-
meida 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 19 de Outubro de 2022. Os concorrentes ou os seus re-
presentantes devem entregar as propostas e os documentos no 
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 — $ 132 060,00 (cento e trinta e duas mil e sessenta 
patacas);

Grupo B — $ 128 860,00 (cento e vinte e oito mil, oitocentas 
e sessenta patacas);

Grupo C — $ 85 760,00 (oitenta e cinco mil, setecentas e ses-
senta patacas);

Grupo D — $ 30 120,00 (trinta mil, cento e vinte patacas);

Grupo E — $ 114 360,00 (cento e catorze mil, trezentas e 
sessenta patacas);

Grupo F — $ 26 660,00 (vinte e seis mil, seiscentas e sessenta 
patacas);

Grupo G — $ 4 680,00 (quatro mil, seiscentas e oitenta patacas);

Grupo H — $ 102 440,00 (cento e duas mil, quatrocentas e 
quarenta patacas);

Grupo I — $ 115 440,00 (cento e quinze mil, quatrocentas e 
quarenta patacas).

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 20 de 
Outubro de 2022. 
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公 共 行 政 福 利 基 金

通 告
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30/2022

15/2009 26/2009

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 16 de Setembro 
de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 3 229,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Pang Ka I e Ao Keng Son, viúva 
e filho de Ao Wai Kei, que foi guarda principal do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, 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 dos requerentes, findo que seja esse 
prazo. 

Fundo de Pensões, aos 15 de Setembro de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 906,00)

FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Avisos

Deliberação n.º 01/CAFSAP/2022

Delegação de competências

O Conselho Administrativo do Fundo Social da Administra-
ção Pública, reunido em sessão no dia 15 de Agosto de 2022, 
deliberou, de harmonia com o disposto na alínea 6) do n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2022, de 18 de 
Julho, no artigo 1.º da Lei n.º 15/2009, e no artigo 23.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 26/2009, o seguinte:

1. É delegada no vogal do Conselho Administrativo do Fun-
do Social da Administração Pública, Hui Kam Hon, ou no seu 
substituto nas suas ausências ou impedimentos, a competência 
para a prática dos seguintes actos:

1) Assinar as notificações das deliberações do Conselho Ad-
ministrativo do Fundo Social da Administração Pública, desig-
nadamente, as referentes à concessão de apoios financeiros às 
actividades associativas;

2) Assinar as convocatórias para as reuniões do Conselho 
Administrativo;
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02/CAFSAP/2022

30/2022

28/2009 6/2006

   

 $1,541.00

3) Assinar o expediente relativo às consultas de cotação para 
aquisição de bens e serviços;

4) Assinar os certificados de frequência de todos os tipos de 
cursos recreativos;

5) Assinar as guias de postagem do serviço de correspondên-
cias oficiais.

2. A presente delegação de competências não prejudica os 
poderes de avocação e superintendência do Conselho Admi-
nistrativo.

3. A presente deliberação produz efeitos a partir de 15 de 
Agosto de 2022.

O Conselho Administrativo do Fundo Social da Administra-
ção Pública, aos 15 de Agosto de 2022.

Presidente: Kou Peng Kuan.

Vogais: Hui Kam Hon; e

Lei Sam U.

(Custo desta publicação $ 2 164,00)

Deliberação n.º 02/CAFSAP/2022

Delegação de competências

O Conselho Administrativo do Fundo Social da Administra-
ção Pública, reunido em sessão no dia 15 de Agosto de 2022, 
deliberou, em harmonia com o disposto na alínea 6) do n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2022, de 18 de 
Julho , e no n.º 1 do artigo 24.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/2006, na redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento 
Administrativo n.º 28/2009 (Regime de administração finan-
ceira pública), o seguinte:

1. É delegada no presidente do Conselho Administrativo 
do Fundo Social da Administração Pública, Kou Peng Kuan 
e nos vogais, Hui Kam Hon e Lei Sam U, a competência, em 
conjunto, de autorização de pagamento e, durante a ausência 
ou impedimento dos membros acima referidos, a respectiva 
competência será exercida pelos seus substitutos legais.

2. Dos actos praticados no exercício da delegação da compe-
tência constante da presente deliberação, cabe o recurso hie-
rárquico necessário.

3. A presente deliberação produz efeitos a partir de 15 de 
Agosto de 2022.

O Conselho Administrativo do Fundo Social da Administração 
Pública, aos 15 de Agosto de 2022.

Presidente: Kou Peng Kuan.

Vogais: Hui Kam Hon; e

Lei Sam U.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)
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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/192904

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Cytovia Therapeutics, Inc.

  Endereço : 18851 NE 29th Ave. 2nd Floor Aven-

tura, Florida 33180 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento do cancro; preparações farmacêuticas para 

uso em imunoterapia; preparações farmacêuticas para 

uso em terapias de célula exterminadora natural (na-

tural killer cell).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/19  Estados Unidos 

da América N.º 90/836,122

[210]  N.º : N/192905

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Cytovia Therapeutics, Inc.

  Endereço : 18851 NE 29th Ave. 2nd Floor Aven-

tura, Florida 33180 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação e desenvolvimento na área 

da imunoterapia; investigação e desenvolvimento na 

área do tratamento do cancro; investigação e desenvol-

vimento na área das células exterminadoras naturais 

(natural killer cells).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/19  Estados Unidos 

da América N.º 90/836,122

[210]  N.º : N/192906

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Cytovia Therapeutics, Inc.

  Endereço : 18851 NE 29th Ave. 2nd Floor Aven-

tura, Florida 33180 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento do cancro; preparações farmacêuticas para 

uso em imunoterapia; preparações farmacêuticas para 

uso em terapias de célula exterminadora natural (na-

tural killer cell).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/19  Estados Unidos 

da América N.º 90/836,124

[210]  N.º : N/192907

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Cytovia Therapeutics, Inc.

  Endereço : 18851 NE 29th Ave. 2nd Floor Aven-

tura, Florida 33180 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : Investigação e desenvolvimento na área 

da imunoterapia; investigação e desenvolvimento na 

área do tratamento do cancro; investigação e desenvol-

vimento na área das células exterminadoras naturais 

(natural killer cells).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/19  Estados Unidos 

da América N.º 90/836,124

[210]  N.º : N/192908

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Cytovia Therapeutics, Inc.

  Endereço : 18851 NE 29th Ave. 2nd Floor Aven-

tura, Florida 33180 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de informação tecnoló-

gica na área dos anticorpos, células exterminadoras 

naturais (natural killer cells) e preparações farmacêu-

ticas para o tratamento de cancro e de tumores.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/30  Estados Unidos 

da América N.º 97/053,648

[210]  N.º : N/194339

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

[730]  Requerente : VILLE DE VICHY

  Endereço : Place de l`Hôtel de Ville, 03200 Vichy, 

Franca

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Doces; confeitaria; drageias [confeita-

ria]; pastilhas [confeitaria].

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e :  20 21 /0 8 /26  C h i n a

N.º 58772017

[210]  N.º : N/196705

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

[730]  Requerente : De Beers Jewellers Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tivos em metal precioso; lingotes de metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; ornamentos em metais 

preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; pedras 

preciosas e semi-preciosas; instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/25  Reino Unido

N.º UK00003713981

[210]  N.º : N/196706

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

[730]  Requerente : De Beers Jewellers Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

so relacionadas com venda de metais preciosos e suas 

ligas, distintivos em metal precioso, lingotes de metais 

preciosos, caixas em metais preciosos, ornamentos 

em metais preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, 

pedras preciosas e semi-preciosas, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos incluindo relógios, relógios 

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

blicidade e comercialização tudo no sector de metais 

preciosos e suas ligas, distintivos em metal precioso, 

lingotes de metais preciosos, caixas em metais precio-

sos, ornamentos em metais preciosos, artigos de joa-

lharias e bijuterias, pedras preciosas e semi-preciosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

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

promoção de vendas para terceiros; assistência em ges-

tão comercial.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/25  Reino Unido

N.º UK00003713981

[210]  N.º : N/196707

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tivos em metal precioso; lingotes de metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; ornamentos em metais 

preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; pedras 

preciosas e semi-preciosas; instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/25  Reino Unido

N.º UK00003713774

[210]  N.º : N/196708

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

so relacionadas com venda de metais preciosos e suas 

ligas, distintivos em metal precioso, lingotes de metais 

preciosos, caixas em metais preciosos, ornamentos 

em metais preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, 

pedras preciosas e semi-preciosas, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos incluindo relógios, relógios 

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

blicidade e comercialização tudo no sector de metais 

preciosos e suas ligas, distintivos em metal precioso, 

lingotes de metais preciosos, caixas em metais precio-

sos, ornamentos em metais preciosos, artigos de joa-

lharias e bijuterias, pedras preciosas e semi-preciosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

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

promoção de vendas para terceiros; assistência em ges-

tão comercial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/25  Reino Unido

N.º UK00003713774

[210]  N.º : N/196709

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tivos em metal precioso; lingotes de metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; ornamentos em metais 

preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; pedras 

preciosas e semi-preciosas; instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/25  Reino Unido

N.º UK00003713778

[210]  N.º : N/196710

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

so relacionadas com venda de metais preciosos e suas 

ligas, distintivos em metal precioso, lingotes de metais 

preciosos, caixas em metais preciosos, ornamentos 

em metais preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, 
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pedras preciosas e semi-preciosas, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos incluindo relógios, relógios 

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

blicidade e comercialização tudo no sector de metais 

preciosos e suas ligas, distintivos em metal precioso, 

lingotes de metais preciosos, caixas em metais precio-

sos, ornamentos em metais preciosos, artigos de joa-

lharias e bijuterias, pedras preciosas e semi-preciosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

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

promoção de vendas para terceiros; assistência em ges-

tão comercial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/25  Reino Unido

N.º UK00003713778

[210]  N.º : N/196847

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

[730]  R e q u e r e nt e : YO OX N E T-A-P ORT E R 

GROUP S.P.A.

  Endereço : Via Morimondo 17, Milano 20143, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Artigos de higiene pessoal em particu-

lar produtos para o tratamento pessoal, adstringentes 

cosméticos para o rosto e pele, aditivos para o banho 

sob a forma de hidratantes de pele, spray de rosto, es-

foliantes para lábios, bálsamo de nariz não medicinais, 

pomada de rosa, água de rosas, cosméticos, estojos 

de cosmética, preparações para cuidados de corpo 

e beleza, cremes de massagem, óleos de massagem, 

cosméticos não medicinais, pedra-pomes para uso pes-

soal, pedra-pomes para uso no corpo, dentífricos, an-

titranspirantes, sabão líquido para o corpo, máscaras 

facial, perfumes, águas de toilette, água de perfume, 

colónias, produtos de toilette não medicinais, fra-

grâncias para uso pessoal, produtos para lavagem da 

boca não medicinais, pastas de dentes, desodorizantes 

para uso pessoal, limpadores para mãos, creme para 

as mãos, unguentos e pomadas para o corpo não me-

dicinais, géis de banho, produtos para lavar o rosto e 

pele, produtos para banhos de imersão não medicinais, 

sabonetes não medicinais, pós para os pés não medici-

nais, amaciadores para o cabelo, descolorantes para os 

cabelos, produtos para desembaraçar os cabelos, po-

madas capilares, champôs para o cabelo, champô seco, 

preparados para penteados, ceras para o cabelo, emul-

sões para depois de barbear, bálsamos para depois de 

barbear, loções para depois de barbear, bálsamos de 

barbear, creme de barbear, gel para barbear, espuma 

para barbear, pedra hemostatica não medicinais para 

uso depois de barbear, depilatórios, preparados para 

barbear, carmim em pó, creme para os olhos, géis para 

áreas dos olhos, delineador para os olhos, sombra 

para os olhos, pós para o rosto, batons, produtos para 

remoção da maquilhagem, rímel, cremes para bronze-

ar, loções para bronzear, cremes antienvelhecimento, 

cremes de limpeza, produtos de limpeza líquidas para 

o rosto e pele, produtos de limpeza para o rosto, emul-

são hidratante para a pele, sabonete, hidratante para 

as manchas da pele, esfoliantes para o corpo, pó de 

talco para a toilette, óleos essenciais para uso pessoal, 

creme para o rosto, geles faciais, tónicos de beleza 

para aplicar no rosto, cremes para o rosto, esfoliantes 

faciais, produtos para lavar o rosto, cremes para os pés 

não medicinais, pomadas para os pés não medicinais, 

séruns para o rosto não medicinais, óleo para cutícula, 

hidratantes para o rosto, bálsamos para os lábios, bri-

lho de lábios, esfoliante labial, crèmes para as unhas, 

vernizes para as unhas, géis para o banho, óleos de 

banho, bronzeadores, pomada para o corpo não me-

dicinais, cremes para a pele, loções para a pele, tónico 

para a pele, preparados para protecção solar não me-

dicinais, pó de talco, sais de banho sem ser para fins 

médicos, bálsamos de beleza em creme, bálsamos para 

a pele, preparados para o tratamento dos lábios não 

medicinais; óleos essenciais e extratos aromáticos em 

particular óleos aromáticos; preparados de limpeza e 

fragrâncias em particular sprays para perfumar quar-

tos.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e : 2022/01/17  I t á l i a

N.º 302022000005438

[210]  N.º : N/196848

[220]  Data de pedido : 2022/04/26
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[730]  R e q u e r e nt e : YO OX N E T-A-P ORT E R 

GROUP S.P.A.

  Endereço : Via Morimondo 17, Milano 20143, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e substitutos para têxteis; rou-

pa de banho, roupa de cama; roupa de mesa e para uso 

doméstico; cortinas em matérias têxteis, substitutos 

de têxteis ou plástico; cortinados; colchas para cama, 

mantas de cama, lençóis (tecidos); cobertas para cama; 

edredões, capas para edredões; fronhas, fronhas de 

travesseiros; cobertores, mantas de cama, cobertores 

de cama; roupa de cama; colchas para cama; coberto-

res para uso ao ar livre; lençóis de banho; toalhas em 

matérias têxteis, toalhas de banho, toalhas de cozi-

nha, panos da louça, toalhas de mão, toalhas de rosto, 

edredões de toalhas; pano e guardanapos em matérias 

têxteis; tecidos, artigos têxteis impressos à peça, teci-

do para cortinado, tecidos para revestimento, tecidos 

para paredes; tecidos para decoração de interiores 

nomeadamente roupa de cama, roupa de mesa e para 

uso doméstico, almofadas e fronhas de tecido, cober-

tas para cama; têxteis, sem ser em tecido; cobertas 

para colchões; cortinas; cortinas em rede; persianas; 

esteiras de mesa em matérias têxteis; cobertas para 

cama; corredores de mesa; toalhas de mesa; guarda-

napos em matérias têxteis; roupa de mesa; bases para 

pratos; tapeçarias em matérias têxteis; revestimentos 

para mobiliário; lenços de bolso; guardanapos; mantas 

de viagem; etiquetas em matérias têxteis; feltro; capas 

para tampas de sanita (tecido); luvas de banho.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e : 2022/01/17  I t á l i a

N.º 302022000005438

[210]  N.º : N/196858

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

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196859

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

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196860

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

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196864

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

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196865

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

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196866

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

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196870

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

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196871

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

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196872

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

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196982

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

[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 : 30

[511]  Produtos : Chá, bebidas à base de chá; chá de er-

vas (não medicinal); bebidas à base de ervas; bebidas 

não medicinais contendo ervas; extratos de plantas 

(sem ser para fins medicinais); geleias de ervas; geleias 

de tartaruga; geleias de frutos (confeitaria); produtos 

de confeitaria não medicinais; produtos de pastelaria, 

bolos, biscoitos; aperitivos à base de cereais; tudo in-

cluído na Classe 30.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197127

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmi-

th, London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

萜

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/11/08  União Euro-

peia N.º 018594619

[210]  N.º : N/197128

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmi-

th, London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/08  União Euro-

peia N.º 018594619

[210]  N.º : N/197129

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmi-

th, London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

DV D

鑰
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T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/08  União Euro-

peia N.º 018594619

[210]  N.º : N/197130

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmi-

th, London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/08  União Euro-

peia N.º 018594619

[210]  N.º : N/197309

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uti-

lização em seres humanos, nomeadamente, quimio-

terápicos e biofarmacêuticos para o tratamento de 

doenças e condições; preparações farmacêuticas para 

a prevenção e tratamento de doenças do sistema ner-

voso, do sistema imunológico, do sistema cardiovascu-

lar, do sistema metabólico, do sistema respiratório, do 

sistema musculosquelético, e do sistema geniturinário; 

produtos farmacêuticos para o tratamento do cancro, 

doenças autoimunes, e distúrbios inflamatórios; prepa-

rações farmacêuticas para uso em dermatologia, onco-

logia, hematologia, oftalmologia, perturbações gastro-

enterológicas, e transplantologia de tecidos e órgãos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197310

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação relacionada com biotecno-

logia, nomeadamente, investigação e desenvolvimento 

de preparações farmacêuticas para utilização em seres 

humanos; investigação e desenvolvimento de prepa-

rações farmacêuticas para o diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças do sistema nervoso, do sistema 

imunológico, do sistema cardiovascular, do sistema 

metabólico, do sistema respiratório, do sistema muscu-

losquelético, e do sistema geniturinário; investigação e 

desenvolvimento de preparações farmacêuticas para o 

diagnóstico, prevenção e tratamento cancro, doenças 

autoimunes, distúrbios inflamatórios, perturbações 

gastroenterológicas e para uso em dermatologia, on-

cologia, hematologia, oftalmologia, e transplante de 

tecidos e órgãos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197311

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Prestação de informações médicas; 

prestação de informações médicas sobre produtos far-

macêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197312

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uti-

lização em seres humanos, nomeadamente, quimio-

terápicos e biofarmacêuticos para o tratamento de 

doenças e condições; preparações farmacêuticas para 

a prevenção e tratamento de doenças do sistema ner-

voso, do sistema imunológico, do sistema cardiovascu-

lar, do sistema metabólico, do sistema respiratório, do 

sistema musculosquelético, e do sistema geniturinário; 

produtos farmacêuticos para o tratamento do cancro, 

doenças autoimunes, e distúrbios inflamatórios; prepa-

rações farmacêuticas para uso em dermatologia, onco-

logia, hematologia, oftalmologia, perturbações gastro-

enterológicas, e transplantologia de tecidos e órgãos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197313

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação relacionada com biotecno-

logia, nomeadamente, investigação e desenvolvimento 

de preparações farmacêuticas para utilização em seres 

humanos; investigação e desenvolvimento de prepa-

rações farmacêuticas para o diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças do sistema nervoso, do sistema 

imunológico, do sistema cardiovascular, do sistema 

metabólico, do sistema respiratório, do sistema muscu-

losquelético, e do sistema geniturinário; investigação e 

desenvolvimento de preparações farmacêuticas para o 

diagnóstico, prevenção e tratamento cancro, doenças 

autoimunes, distúrbios inflamatórios, perturbações 

gastroenterológicas e para uso em dermatologia, on-

cologia, hematologia, oftalmologia, e transplante de 

tecidos e órgãos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197314

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Prestação de informações médicas; 

prestação de informações médicas sobre produtos far-

macêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197315

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uti-

lização em seres humanos, nomeadamente, quimio-

terápicos e biofarmacêuticos para o tratamento de 

doenças e condições; preparações farmacêuticas para 

a prevenção e tratamento de doenças do sistema ner-

voso, do sistema imunológico, do sistema cardiovascu-
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lar, do sistema metabólico, do sistema respiratório, do 

sistema musculosquelético, e do sistema geniturinário; 

produtos farmacêuticos para o tratamento do cancro, 

doenças autoimunes, e distúrbios inflamatórios; pre-

parações farmacêuticas para uso em dermatologia, 

oncologia, hematologia, oftalmologia, perturbações 

gastroenterológicas, e transplantologia de tecidos e 

órgãos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197316

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação relacionada com biotecno-

logia, nomeadamente, investigação e desenvolvimento 

de preparações farmacêuticas para utilização em seres 

humanos; investigação e desenvolvimento de prepa-

rações farmacêuticas para o diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças do sistema nervoso, do sistema 

imunológico, do sistema cardiovascular, do sistema 

metabólico, do sistema respiratório, do sistema muscu-

losquelético, e do sistema geniturinário; investigação e 

desenvolvimento de preparações farmacêuticas para o 

diagnóstico, prevenção e tratamento cancro, doenças 

autoimunes, distúrbios inflamatórios, perturbações 

gastroenterológicas e para uso em dermatologia, on-

cologia, hematologia, oftalmologia, e transplante de 

tecidos e órgãos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197317

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Prestação de informações médicas; 

prestação de informações médicas sobre produtos far-

macêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197318

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uti-

lização em seres humanos, nomeadamente, quimio-

terápicos e biofarmacêuticos para o tratamento de 

doenças e condições; preparações farmacêuticas para 

a prevenção e tratamento de doenças do sistema ner-

voso, do sistema imunológico, do sistema cardiovascu-

lar, do sistema metabólico, do sistema respiratório, do 

sistema musculosquelético, e do sistema geniturinário; 

produtos farmacêuticos para o tratamento do cancro, 

doenças autoimunes, e distúrbios inflamatórios; prepa-

rações farmacêuticas para uso em dermatologia, onco-

logia, hematologia, oftalmologia, perturbações gastro-

enterológicas, e transplantologia de tecidos e órgãos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197319

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação relacionada com biotecno-

logia, nomeadamente, investigação e desenvolvimento 

de preparações farmacêuticas para utilização em seres 

humanos; investigação e desenvolvimento de prepa-

rações farmacêuticas para o diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças do sistema nervoso, do sistema 
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imunológico, do sistema cardiovascular, do sistema 

metabólico, do sistema respiratório, do sistema muscu-

losquelético, e do sistema geniturinário; investigação e 

desenvolvimento de preparações farmacêuticas para o 

diagnóstico, prevenção e tratamento cancro, doenças 

autoimunes, distúrbios inflamatórios, perturbações 

gastroenterológicas e para uso em dermatologia, on-

cologia, hematologia, oftalmologia, e transplante de 

tecidos e órgãos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197320

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Prestação de informações médicas; 

prestação de informações médicas sobre produtos far-

macêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197321

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uti-

lização em seres humanos, nomeadamente, quimio-

terápicos e biofarmacêuticos para o tratamento de 

doenças e condições; preparações farmacêuticas para 

a prevenção e tratamento de doenças do sistema ner-

voso, do sistema imunológico, do sistema cardiovascu-

lar, do sistema metabólico, do sistema respiratório, do 

sistema musculosquelético, e do sistema geniturinário; 

produtos farmacêuticos para o tratamento do cancro, 

doenças autoimunes, e distúrbios inflamatórios; prepa-

rações farmacêuticas para uso em dermatologia, onco-

logia, hematologia, oftalmologia, perturbações gastro-

enterológicas, e transplantologia de tecidos e órgãos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197322

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação relacionada com biotecno-

logia, nomeadamente, investigação e desenvolvimento 

de preparações farmacêuticas para utilização em seres 

humanos; investigação e desenvolvimento de prepa-

rações farmacêuticas para o diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças do sistema nervoso, do sistema 

imunológico, do sistema cardiovascular, do sistema 

metabólico, do sistema respiratório, do sistema muscu-

losquelético, e do sistema geniturinário; investigação e 

desenvolvimento de preparações farmacêuticas para o 

diagnóstico, prevenção e tratamento cancro, doenças 

autoimunes, distúrbios inflamatórios, perturbações 

gastroenterológicas e para uso em dermatologia, on-

cologia, hematologia, oftalmologia, e transplante de 

tecidos e órgãos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197323

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S.E., Bothell, Wa-

shington 98021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Prestação de informações médicas; 

prestação de informações médicas sobre produtos far-

macêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197446

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : SeaMoney (Payment) Private Li-

mited

  Endereço : 1 Fusionopolis Place #17-10 Galaxis 

Singapore 138522

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas informáticos para dispositi-

vos de comunicações; aplicações de software informá-

tico, descarregáveis; programas informáticos (software 

descarregável); software informático, gravados; termi-

nais seguros para transacções electrónicas; terminais 

de pontos de venda electrónicos; software informático 

para o comércio electrónico (e-commerce) permitin-

do aos usuários efectuarem transacções de comércio 

electrónico através de uma rede informática global; 

servidores de internet; cartões bancários, codificados 

ou magnéticos; software informático de comunicação 

para permitir que os clientes acedam a informações da 

conta bancária e realizem operações bancárias; termi-

nais informáticos para fins bancários; bases de dados; 

máquinas para transacções bancárias; aparelhos para 

processamento de pagamentos electrónicos; aparelhos 

de transacções financeiras electrónicas; programas in-

formáticos para gestão financeira; programas informá-

ticos relacionados com questões financeiras; software 

informático para produção de modelos financeiros; 

terminais de pagamento electrónicos; cartões de pa-

gamento pré-pagos codificados; cartões de pagamento 

magnéticos; dispositivos legíveis por máquina para sis-

temas de pagamento sem numerário.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/16  Singapura

N.º 40202127781S

[210]  N.º : N/197447

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : SeaMoney (Payment) Private Li-

mited

  Endereço : 1 Fusionopolis Place #17-10 Galaxis 

Singapore 138522

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Processamento administrativo de or-

dens de compra; serviços de publicidade; publicidade; 

avaliações em negócios comerciais; informações co-

merciais; investigação de negócios comerciais; assis-

tência de gestão de negócios comerciais; consultadoria 

de gestão de negócios comerciais; consultadoria em 

organização de negócios comerciais; pesquisas comer-

ciais; serviço de agências de informações comerciais; 

serviços de aconselhamento e informação comercial 

aos consumidores (lojas do consumidor); serviços de 

intermediação comercial; assistência em gestão de em-

presas comerciais ou industriais; compilação de anún-

cios publicitários para utilização como páginas de web 

na internet; compilação de directórios para publicação 

na internet; compilação de informação numa base de 

dados informática; compilação de estatísticas; análise 

de preço de custo; pesquisas de dados em ficheiros 

informáticos para terceiros; difusão de anúncios publi-

citários; estudos de mercado (marketing); serviços de 

marketing; publicidade on-line numa rede informática; 

sondagem de opinião; organização e gestão de progra-

mas de fidelização de clientes; serviços publicitários 

através de PPC (Pay-Per-Click); apresentação de pro-

dutos nos meios de comunicação, para fins de vendas 

a retalho; serviços de comparação de preços; serviços 

de fornecimento para terceiros (compra de produtos 

e serviços para outras empresas); fornecimento de 

informações comerciais através de uma página de 

web; fornecimento de um espaço de mercado on-line 

para compradores e vendedores de bens e serviços; 

fornecimento de informações em matéria de contactos 

comerciais e de negócios; publicação de textos publici-

tários; propaganda; aluguer de tempo para publicidade 

em meios de comunicação; promoção de vendas para 

terceiros; optimização de motores de busca; sistema-

tização de informação numa base de dados informá-

tica; agrupamento, para o benefício de terceiros, de 

uma variedade de bens (excluindo o transporte dos 

mesmos), permitindo aos consumidores visualizar e 

adquirir esses bens numa página de web geral de mer-

cadorias através de redes de comunicações globais; ac-
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tualização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; actualização de material publicitário; 

optimização de tráfego de páginas de web; serviços de 

auditorias financeiras; elaboração e análise de declara-

ções financeiras para empresas; processamento admi-

nistrativo de indemnizações de seguros; promoção de 

serviços de seguros, em nome de terceiros; serviços de 

informações, assessorial e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/16  Singapura

N.º 40202127781S

[210]  N.º : N/197448

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : SeaMoney (Payment) Private Li-

mited

  Endereço : 1 Fusionopolis Place #17-10 Galaxis 

Singapore 138522

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros através de redes de 

comunicações globais; serviços monetários através de 

através de redes de comunicações globais; serviços de 

transacções financeiras electrónicas através de redes 

de comunicações globais; operações de compensação 

e conciliação de transacções financeiras electronica-

mente através de redes de comunicações globais; ser-

viços de gestão de pagamentos através de redes de co-

municações globais; serviços de câmbio electrónicos; 

serviços de intermediação financeira; fornecimento de 

serviços para pagamentos em cartões pré-pagos atra-

vés de redes de comunicações globais; fornecimento 

de serviço para pagamentos em cartões pré-pagos em 

balcões de lojas; serviços financeiros para permitir a 

transferência de fundos e a compra de produtos e ser-

viços oferecidos por terceiros, todos fornecidos através 

de redes de comunicações globais; serviços financei-

ros fornecidos utilizando autenticação electrónica de 

usuários através de redes de comunicações globais; 

serviços financeiros fornecidos utilizando autenticação 

electrónica de usuário para transferência electrónica e 

sem fios (wireless) de fundos, transacções com cartões 

de crédito, cartões de débito e cheques electrónicos 

tudo através de redes de comunicações globais; trans-

ferência electrónica de fundos através de redes de 

comunicações globais; serviços financeiros; serviços 

de gestão de risco financeiro; serviços de planeamen-

to financeiro; serviços de gestão financeira; serviços 

de investimento financeiro; análises financeiras de 

dados; serviços de consultadoria financeira; gestão de 

activos financeiros; fornecimento de assessoria fiscal 

(financeira); fornecimento de informações financeiras; 

serviços de transacções financeiras; serviços de con-

sultadoria de estratégias financeiras; serviços finan-

ceiros relacionados com a prestação e estruturação de 

capital; serviços financeiros relacionados com gestão 

de patrimónios; gestão de patrimónios; concessão de 

hipotecas e empréstimos; serviços de crédito e de em-

préstimo; consultadoria financeira relativa a emprésti-

mos; serviços de financiamento e de empréstimo; paga-

mentos por conta (prestações); empréstimos (finanças); 

organização de empréstimos com garantias; serviços 

de empréstimo hipotecário; serviços de empréstimos 

pessoais; concessão de emprétimos comerciais; conces-

são de crédito ao consumo; concessão de empréstimos 

industriais; concessão de empréstimos e facilidades de 

crédito; serviços de empréstimos renováveis; emprésti-

mos sindicados; serviços de seguros; administração de 

seguros; serviços de assessorial em seguros; serviços 

de corretagem de seguros; consultadoria em seguros; 

serviços de gestão de seguros; serviços de resseguros; 

serviços bancários; serviços bancários electrónicos; 

serviços bancários electrónicos através de uma rede 

informática global (internet banking); serviços ban-

cários de investimento; serviços bancários comerciais; 

serviços bancários on-line; serviços bancários pesso-

ais; serviços bancários privados; serviços bancários 

por telefone; serviços bancários relacionados com 

depósito de dinheiro; serviços de contas bancárias; 

processamento de pagamentos para a compra de bens 

e serviços através de uma rede de comunicação elec-

trónica; serviços de pagamento electrónico; serviços 

de processamento de pagamentos; serviços de carteira 

electrónica (e-wallet) (serviços de pagamentos); ser-

viços de facilitação de pagamento electrónico através 

de software; serviços de transferência electrónica de 

fundos (dinheiro electrónico); serviços de pagamento 

de facturas; levantamento de capital de financiamen-

to para aquisições de negócios e fusões; serviços de 

assessoria financeira relacionados com aquisição de 

negócios e fusões; serviços de informações, assessoria 

e consultadoria relacionados com os serviços atrás re-

feridos.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/16  Singapura

N.º 40202127781S

[210]  N.º : N/197449

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : SeaMoney (Payment) Private Li-

mited

  Endereço : 1 Fusionopolis Place #17-10 Galaxis 

Singapore 138522

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de comunicação prestados por 

meios electrónicos; serviços de comunicação prestados 

por meios sem fios; serviços de comunicações através 

de internet; serviço de telecomunicações através de 

redes informáticas em relação a comunicação de in-

formações entre bases de dados; serviços de quadros 

de avisos electrónicos (serviços de telecomunicações); 

correio electrónico; fornecimento de ligações para 

telecomunicações a uma rede informática global; 

informações sobre telecomunicações; consultadoria 

em telecomunicações; transmissão de mensagens e 

imagens assistida por computador; transmissão de 

ficheiros digitais; fornecimento de acesso a salas de 

conversação (chatrooms) de internet; fornecimento de 

fóruns on-line; transmissão de dados por fluxo contí-

nuo (streaming); transmissão por fluxo contínuo (stre-

aming) de conteúdos de suportes digitais na internet; 

serviço de teleconferências; serviços de transmissão 

sem fios (wireless); serviços de transmissão de notícias; 

fornecimento de acesso a bases de dados; fornecimen-

to de acesso a usuários a uma rede informática global; 

aluguer de tempo de acesso a redes informáticas glo-

bais; fornecimento de ligações de comunicação on-line 

que transferem usuários de páginas de web para outras 

páginas da web locais e globais; fornecimento de ca-

nais de telecomunicação para serviços de televendas 

(teleshopping); serviços de telecomunicações relacio-

nados com comércio; serviços de telecomunicações re-

lacionados com pagamentos electrónicos; serviços de 

telecomunicações relacionados com pagamentos sem 

fios (wireless); fornecimento de fóruns on-line para 

comunicações na área de entretenimento; serviços de 

comunicação entre bases de dados; serviços de infor-

mações, assessoria e consultadoria relacionados com 

os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/16  Singapura

N.º 40202127781S

[210]  N.º : N/197450

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : SeaMoney (Payment) Private Li-

mited

  Endereço : 1 Fusionopolis Place #17-10 Galaxis 

Singapore 138522

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Computação em nuvem; programação 

de computadores; consultadoria em matéria de segu-

rança informática; consultadoria em software; con-

cepção (design) de software informático; concepção 

(design) de sistema informático; serviços de integração 

de sistemas informáticos; consultadoria em tecnologia 

informática; serviços informáticos de protecção anti-

vírus; conversão de dados ou documentos de suporte 

físico para formato electrónico; conversão de dados 

de programas e dados informáticos (excepto conver-

são física); serviço de encriptação e descodificação de 

dados; concepção (design) e desenvolvimento de pro-

gramas informáticos para telemóveis; concepção (de-

sign) e desenvolvimento de software informático para 

computadores; diagnóstico de erros em programas 

informáticos; alojamento (hosting) de sítios web (web 

sites); alojamento de software como serviço (SaaS); 

manutenção de software informático em matéria de 

segurança informática e prevenção de riscos informá-

ticos; fornecedores de serviços de tecnologias de infor-

mação por outsourcing; fornecimento de informações 

sobre tecnologia e programação informática através de 

um website; fornecimento de motores de busca para a 

internet; fornecimento de uso temporário de software 

de autenticação on-line e não-descarregável para co-

municações com computadores através de uma rede de 

comunicação global; fornecimento de uso temporário 

de software on-line e não-descarregável para proces-

samento de pagamentos electrónicos; fornecimento de 

uso temporário de software on-line e não-descarregá-

vel para processamento de pagamentos sem fios (wire-

less); fornecimento de uso temporário de software on-
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-line e não-descarregável para comércio electrónico 

(e-commerce); alojamento (hosting) de servidores; 

software como serviço (SaaS); consultadoria em tec-

nologia; consultadoria em tecnologia de telecomunica-

ções; resolução de problemas de software informático 

(apoio técnico); actualização de software informático 

em matéria de segurança informática e prevenção de 

riscos informáticos; consultadoria em concepção (de-

sign) de páginas de web; concepção (design) de páginas 

de web; fornecimento de uso temporário de software 

não-descarregável para análises de dados financeiros e 

geração de relatórios; monitorização electrónica de ac-

tividade de cartão de crédito para detecção de fraudes 

através da internet; serviços de informações, assesso-

ria e consultadoria relacionados com os serviços atrás 

referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/16  Singapura

N.º 40202127781S

[210]  N.º : N/197466

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

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos; artigos de ginásti-

ca e de desporto não incluídos noutras classes; bolas, 

balões, raquetes e suas partes, aparelhos de ginástica 

e acessórios para o desporto, decorações para árvo-

res de Natal, incluindo cartas de jogo; equipamento 

para jogos de fortuna e azar, nomeadamente, fichas de 

póquer, fichas, slot machines com ou sem dados em ví-

deo, rodas de jogos de fortuna e azar, máquinas de jo-

gos de fortuna e azar, bolas de golfe, suportes de bolas 

de golfe para o relvado, luvas de golfe, sacos de golfe, 

tacos de golfe, coberturas para tacos de golfe, brin-

quedos macios e de peluche, jogos de tabuleiro, discos 

voadores, brinquedos de banho, brinquedos de praia, 

bancos de brinquedo, caixas de música de brincar, 

figurinhas de plástico de brincar, acessórios para brin-

quedos, jogos electrónicos de segurar manualmente, 

jogos de xadrez, jogos de cartas, fichas de brinquedo e 

dados, tudo incluído na classe 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197476

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

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos; artigos de ginásti-

ca e de desporto não incluídos noutras classes; bolas, 

balões, raquetes e suas partes, aparelhos de ginástica 

e acessórios para o desporto, decorações para árvo-

res de Natal, incluindo cartas de jogo; equipamento 

para jogos de fortuna e azar, nomeadamente, fichas de 

póquer, fichas, slot machines com ou sem dados em ví-

deo, rodas de jogos de fortuna e azar, máquinas de jo-

gos de fortuna e azar, bolas de golfe, suportes de bolas 

de golfe para o relvado, luvas de golfe, sacos de golfe, 

tacos de golfe, coberturas para tacos de golfe, brin-

quedos macios e de peluche, jogos de tabuleiro, discos 

voadores, brinquedos de banho, brinquedos de praia, 

bancos de brinquedo, caixas de música de brincar, 

figurinhas de plástico de brincar, acessórios para brin-

quedos, jogos electrónicos de segurar manualmente, 

jogos de xadrez, jogos de cartas, fichas de brinquedo e 

dados, tudo incluído na classe 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197632

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos de malha; vestuário para 

crianças e lactentes, nomeadamente, fraldas-calça, bo-
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dies para bebés, partes de baixo para bebés, enxovais 

[vestuário], tops para bebés, babetes para bebés em 

tecido [vestuário], borros [chapelaria], botins, maca-

cões, babygrows, chapéus, chapelaria, sweatshirts com 

capuz, casacos, camisolas [vestuário], luvas com só um 

dedo, vestidos de dormir, fatinhos de dormir de um só 

peça, pijamas, cuecas, ceroulas, parkas, ponchos, ca-

misolas [pullovers], macacões de criança e artigos de 

vestuário de uma peça, sandálias e calçado de praia, 

camisas, sapatos, calções, pantufas, cueiros, calças de 

fato de treino, T-shirts e tops sendo vestuário; roupa 

de usar por casa; vestuário para homens, mulheres e 

criança, nomeadamente, camisolas, pijamas, camisolas 

[pullovers], cachecóis, xailes, pantufas, páreos [vestuá-

rio].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/19  Estados Unidos 

da América N.º 97/134128

[210]  N.º : N/197633

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Mantas de cama; cobertores para 

crianças; cobertores para bebés e crianças; cobertores 

de agasalho para recém-nascidos; mantas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/19  Estados Unidos 

da América N.º 97/134116

[210]  N.º : N/197634

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Roupões de banho; casacos de malha; 

vestuário para crianças e lactentes, nomeadamente, 

fraldas-calça, bodies para bebés, partes de baixo para 

bebés, enxovais [vestuário], tops para bebés, babetes 

para bebés em tecido [vestuário], borros [chapelaria], 

botins, macacões, babygrows, chapéus, chapelaria, 

sweatshirts com capuz, casacos, camisolas [vestuário], 

luvas com só um dedo, vestidos de dormir, fatinhos 

de dormir de um só peça, pijamas, cuecas, ceroulas, 

parkas, ponchos, camisolas [pullovers], macacões de 

criança e artigos de vestuário de uma peça, sandálias 

e calçado de praia, camisas, sapatos, calções, pantufas, 

cueiros, calças de fato de treino, T-shirts e tops sendo 

vestuário; roupa e roupões de usar por casa; roupa 

de usar por casa; vestuário para homens, mulheres e 

criança, nomeadamente, camisolas, pijamas, camisolas 

[pullovers], roupões, cachecóis, xailes, pantufas, co-

bertores de vestir sob a forma de cobertores com man-

gas, páreos [vestuário].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/19  Estados Unidos 

da América N.º 97/134116

[210]  N.º : N/197692

[220]  Data de pedido : 2022/05/18

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

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

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Altifalantes de áudio; carregadores 

de bateria; baterias; capacetes de bicicleta; cartões 

de memória flash em branco; unidades flash USB em 

branco; câmaras de vídeo; estojos para telemóveis; 

unidades centrais de processamento (CPU) [hardware 

de computador]; estações de ancoragem de computa-

dor; hardware de computador; ratos de computador; 

monitores de computador; computadores; artigos de-

corativos para telemóveis (acessórios para telemóveis); 

ímanes decorativos; materiais digitais, nomeadamente, 

tokens não fungíveis (NFT) (ficheiros multimédia 

descarregáveis); suportes digitais, nomeadamente, 

conteúdos multimédia audiovisuais descarregáveis nos 

campos do entretenimento, música, jogos de vídeo, 

jogos de vídeo, e concursos de jogos de vídeo; suportes 

digitais, nomeadamente, conteúdos multimédia des-

carregáveis nos campos do entretenimento, música, 

vídeos de música, jogos de vídeo e vídeojogos; dispo-

sitivos de streaming de suportes digitais; sinalizações 

digital; software de jogos de realidade aumentada 
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descarregável; software de computador descarregável 

para gestão de transacções utilizando tecnologia de 

cadeia de blocos; software de computador descarre-

gável para comércialização, visualização e gestão de 

coleccionáveis digitais, nomeadamente, arte, celas de 

animação, imagens, fotografias, cartões comerciais, e 

vídeos; suportes digitais descarregáveis, nomeadamen-

te, coleccionáveis digitais criados com tecnologia de 

software baseada em cadeias de blocos; música digital 

descarregáveis; publicações electrónicas descarre-

gáveis, nomeadamente, banda desenhada, romances 

gráficos, revistas, manuais, e boletins informativos nas 

áreas do entretenimento e dos jogos de vídeo; filmes 

cinematográficos descarregáveis, programas de tele-

visão e outros programas de entretenimento de curta 

duração na natureza da animação, comédia, drama, 

desportos electrónicos, fantasia e ficção científica; 

ficheiros de música descarregáveis; podcasts descarre-

gáveis no campo do entretenimento, música, despor-

tos electrónicos e videojogos; software descarregável 

para a transmissão de conteúdos audiovisuais através 

da Internet e para dispositivos móveis; bens virtuais 

descarregáveis (ficheiros multimédia descarregáveis); 

bens virtuais descarregáveis, nomeadamente, progra-

mas de software de computador com recursos no jogo, 

fichas e moeda virtual para utilização em jogos de 

vídeo e mundos virtuais em linha; software descarre-

gáveis com moeda virtual, nomeadamente, programas 

de computador com recursos dentro do jogo e moeda 

digital para utilização em jogos de vídeo em linha na 

Internet e para telemóveis; software descarregáveis 

de jogos de realidade virtual; auriculares; estações de 

acoplamento electrónico; estojos para óculos; óculos; 

auscultadores; auscultadores para utilização com com-

putadores; suportes de dispositivos telefónicos para 

automóveis; programas de jogos de vídeo multimé-

dia interactivos; lentes para câmaras de smartphone; 

cartões de oferta codificados magneticamente; com-

putadores mainframes; carregadores de bateria para 

telemóveis; baterias para telemóveis; amplificadores de 

sinal para telemóveis; telemóveis; monopés para dispo-

sitivos electrónicos digitais portáteis, nomeadamente, 

câmaras fotográficas, telemóveis, computadores table-

te; tapetes de rato; computadores portáteis; podcasts 

(ficheiros de áudio); discos compactos pré-gravados 

com música e bandas sonoras de filmes; discos ópticos 

pré-gravados e magneto-ópticos com filmes cinemato-

gráficos, programas de televisão e programas de entre-

tenimento de curta duração na natureza da animação, 

comédia, drama, desportos electrónicos, fantasia e 

ficção científica; discos de vídeo pré-gravados e DVDs 

com filmes cinematográficos, programas de televisão e 

programas de entretenimento de curta duração na na-

tureza da animação, comédia, drama, desportos elec-

trónicos, fantasia e ficção científica; capas protectoras 

para telemóveis, tabletes e computadores portáteis; 

baterias recarregáveis; software de jogo de realidade 

aumentada gravado; software de jogo de vídeo gra-

vado; software de jogo de realidade virtual gravado; 

protectores de ecrã para telemóveis; cartões de memó-

ria digital seguros; smartphones; relógios inteligentes; 

software para fornecimento de emoticons; altifalantes; 

gravações de som graváveis; vídeos graváveis; caixas 

de óculos de sol; óculos de sol; computadores tablete; 

telefones; cartuchos de jogos de vídeo; discos de jogos 

de vídeo; carregadores sem fios; extensores de rede 

sem fios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197693

[220]  Data de pedido : 2022/05/18

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

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

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Impressões de arte; artigos de arte 

(papelaria); máquinas de encadernar; livros de jornal 

em branco; marcadores de livros; livros; calendários; 

catálogos com mercadorias/artigos de jogos de compu-

tador; capas de livros de cheques; bases de copos feitas 

de papel; livros de banda desenhada; lápis de cera; 

decalques; desenhos; toalhetes em papel para o rosto; 

sacos para presentes; caixas de cartão para presentes; 

papel de embrulho para presentes; romances gráficos 

impressos; cartões de felicitações; cartões de férias; 

cartões de convite; papel joss; revistas; murais impres-

sos; porta crachás [requisitos de escritório]; crachás 

com nomes [artigos de escritório]; cartões de oferta 

não codificados magneticamente; cartões de notas; 

blocos de notas; cadernos; livros romances; faixas de 

papel; sacos de papel; bandeiras de papel; decorações 

de festas em papel; bandeirolas em papel; bases para 

pratos [toalhas] em papel; toalhas de mesa de papel; 

porta-passaportes; estojos de canetas e lápis; álbuns 

de fotografias; cartões postais; cartazes; cartões telefó-
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nicos pré-pagos, não codificados magneticamente; ál-

buns de livros de recortes; material escolar (papelaria); 

artigos de papelaria; autocolantes; guias de estratégia 

para jogos; tatuagens temporárias; lenços de papel; 

cartões colecionáveis, excepto para jogos; cartões de 

trivialidades; instrumentos de escrita; blocos de escre-

ver.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197898

[220]  Data de pedido : 2022/05/25

[730]  Requerente : L’ARTISAN PARFUMEUR 

S.A.R.L.

  Endereço : 1 rue Charles Tellier, Zone Industriel-

le de Beaulieu, 28000 Chartres, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes não medicinais para uso 

pessoal, sabonetes líquidos, sólidos ou em gel, não me-

dicinais, para uso pessoal; preparações para branquear 

e outras substâncias para a lavagem; preparações de 

limpeza, polimento, desengorduramento e abrasivos; 

fragrâncias para uso pessoal; produtos de perfumaria; 

perfumes; água de perfume; água de toilete; água de 

colónia; perfumes sólidos; águas perfumadas; extra-

tos de flores; bases para perfumes; fragrâncias para o 

quarto; fragrâncias para perfumar; óleos para a per-

fumaria; âmbar (perfumaria); almíscar (perfumaria); 

patchouli; óleos essenciais; óleos perfumados; extratos 

aromáticos; extratos de perfumes; madeiras aromá-

ticas, potpourris aromáticos (fragrâncias); incenso; 

substâncias perfumadas para dispensadores de perfu-

me de interior; sprays perfumados para uso interior; 

velas de massagem para uso cosmético; ambientadores 

perfumados em forma de bastões; saquetas para perfu-

mar a roupa; cosméticos; produtos de toilette e cosmé-

ticos não medicinais; dentífricos não medicinais; pro-

dutos não medicinais para a higiene bucal; produtos 

de lavagem e cuidados para o corpo sem ser para uso 

médico; desodorizantes para uso pessoal (perfumaria); 

antitranspirantes para uso pessoal; géis de banho e de 

duche, sem ser para uso médico; óleos de banho, sem 

ser para uso médico; preparações de banho, sem ser 

para uso médico; sais para o banho, sem ser para uso 

medicinal; produto de limpeza de mãos; loções para 

as mãos; cremes para unhas; óleos para uso cosmético; 

loções corporais; leites corporais; cremes para o cor-

po; cremes e loções para uso cosmético; cremes de cui-

dado da pele, sem ser para uso medicinal; esfoliantes; 

tratamentos e preparações capilares, sem ser para uso 

médico; champôs; loções capilares; pós perfumados 

(para uso cosmético); pó de talco perfumado; produtos 

não medicinais de toilette e perfumaria para cuida-

dos e beleza de pestanas, sobrancelhas, olhos, lábios 

e unhas; toalhetes, cotonetes e toalhas impregnadas 

com loções perfumantes e cosméticas não medicinais; 

vernizes para as unhas; preparações para remoção de 

verniz de unhas; adesivos (matérias colantes) para uso 

cosmético; preparações cosméticas adelgaçantes, sem 

ser para uso médico; bálsamos não medicinais para 

os lábios; produtos de maquilhagem; produtos para 

remoção de maquilhagem; preparações depilatórias; 

produtos não medicinais de barbear, antes de barbear 

e depois de barbear; loções e bálsamos para depois de 

barbear; gel para barbear; sabão para a barba; espuma 

de barbear; bálsamos para a barba; produtos de bele-

za, sem ser para uso médico; preparações cosméticas 

para bronzeamento e autobronzeamento, sem ser para 

uso médico; estojos de cosmética; preparações não 

medicinais para cuidados e limpeza de animais; cera 

para alfaiates e sapateiros; preparações de limpeza e 

polimento para couro e calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197899

[220]  Data de pedido : 2022/05/25

[730]  Requerente : L’ARTISAN PARFUMEUR 

S.A.R.L.

  Endereço : 1 rue Charles Tellier, Zone Industriel-

le de Beaulieu, 28000 Chartres, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas e mechas para iluminação; velas 

perfumadas; velas pequenas; lamparinas (velas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197930

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

[730]  Requerente : CK Hutchison Enterprises Limi-

ted
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  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão comercial ou industrial; servi-

ços de agências de informações comerciais ou indus-

triais; gestão da publicidade e promoção portuária e 

serviços de informação com eles relacionados; aluguer 

de espaços publicitários; anúncios publicitários te-

levisivos; compilação de anúncios publicitários para 

utilização como páginas da web na internet; prepa-

ração e apresentação de exibições audiovisuais para 

fins publicitários; difusão de anúncios publicitários; 

informações comerciais; recepção, armazenamento e 

fornecimento de dados informatizados relacionados 

com negócios; estudo de mercados; planeamento de 

negócios comerciais, avaliação de negócios comer-

ciais; gestão de empresas; administração de empresas; 

serviços de trabalhos administrativos; pesquisas de 

marketing e comerciais; compilação de estatísticas de 

negócios e informações comerciais; serviços de leilões; 

serviços de venda a retalho relacionados com produtos 

de toilette, preparações de limpeza para uso pessoal, 

perfumaria, cosméticos, preparações de cuidados da 

pele, preparações farmacêuticas e sanitárias, kits de 

primeiros socorros, dentifrícios, preparações de cui-

dados de saúde para cuidados pessoais, chaveiros, fe-

chaduras, máquinas de barbear, máquinas de barbear 

electrónicas, lâminas de barbear, escovas de dentes, 

escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, mol-

duras para quadros, espelhos, utensílios e recipientes 

domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e cerâ-

mica em barro, cutelaria e serviços de mesa, bandejas 

de cinzas, equipamento áudio e ou visual e dispositi-

vos periféricos, calculadoras, computadores, software 

informático, equipamento informático, câmaras, nega-

tivos fotográficos, equipamento de processamento de 

dados, aparelhos para transmissão ou reprodução de 

som ou imagem, suportes magnéticos de dados, fitas de 

vídeo, fitas cassete, discos de gravação, fitas e discos 

pré-gravados, jóias, instrumentos horológicos e de cro-

nometria, papel, cartão e bens feitos destes materiais, 

material impresso, livros, revistas, cartazes, jornais, 

papelaria, instrumentos de escrita, cartas de jogar, 

artigos feitos de couro e imitação de couro, cofres de 

viagem e sacos de viagem, malas, guarda-chuvas, ben-

galas, mochilas e bolsas não incluídos noutras classes, 

artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, jogos e 

brinquedos, artigos de ginástica e desporto, alimentos 

e bebidas, alimentos conservados, snacks, confeitaria, 

bebidas alcoólicas e ou não alcoólicas, cerveja, tabaco, 

cigarros, artigos para fumadores, fósforos; serviços de 

venda a retalho e a grosso ligados à venda de aparelhos 

de telecomunicações, dispositivos de comunicações 

móveis, peças e acessórios para aparelhos de teleco-

municações e dispositivos de comunicações móveis, ou 

a partir de um website especializado em aparelhos de 

telecomunicações, dispositivos de comunicação móvel, 

peças e acessórios para aparelhos de telecomunicações 

e dispositivos de comunicação móvel; agrupamento, 

para benefício de terceiros de uma variedade de bens, 

nomeadamente, produtos de toilette, preparações de 

limpeza para uso pessoal, perfumaria, cosméticos, 

preparações de cuidados da pele, preparações far-

macêuticas e sanitárias, kits de primeiros socorros, 

dentifrícios, preparações de cuidados de saúde para 

cuidados pessoais, chaveiros, fechaduras, máquinas de 

barbear, máquinas de barbear electrónicas, lâminas de 

barbear, escovas de dentes, escovas de dentes electró-

nicas, pentes, esponjas, molduras para quadros, espe-

lhos, utensílios domésticos e recipientes, artigos de vi-

dro, porcelana, cristais e cerâmica em barro, cutelaria 

e serviços de mesa, bandejas de cinzas, equipamento 

áudio e ou visual e dispositivos periféricos, calcula-

doras, computadores, software informático, equipa-

mento informático, câmaras, negativos fotográficos, 

equipamento de processamento de dados, aparelhos 

para transmissão ou reprodução de som ou imagem, 

suportes magnéticos de dados, fitas de vídeo, fitas cas-

sete, discos de gravação, fitas e discos pré-gravados, 

jóias, instrumentos horológicos e de cronometria, 

papel, cartão e bens feitos destes materiais, material 

impresso, livros, revistas, cartazes, jornais, papelaria, 

instrumentos de escrita, cartas de jogar, artigos feitos 

de couro e imitação de couro, cofres de viagem e sacos 

de viagem, malas, guarda-chuvas, bengalas, mochilas 

e bolsas não incluídos noutras classes, artigos têxteis, 

vestuário, chapelaria e calçado, jogos e brinquedos, 

artigos de ginástica e desporto, alimentos e bebidas, 

alimentos conservados, snacks, confeitaria, bebidas al-

coólicas e ou não alcoólicas, cerveja, tabaco, cigarros, 

artigos para fumadores, fósforos; serviços de venda a 

retalho e a grosso ligados à venda de aparelhos de te-

lecomunicações, dispositivos de comunicações móveis, 

peças e acessórios para aparelhos de telecomunicações 

e dispositivos de comunicações móveis, ou a partir de 

um website especializado em aparelhos de telecomu-

nicações, dispositivos de comunicação móvel, peças e 
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acessórios para aparelhos de telecomunicações e dis-

positivos de comunicação móvel permitindo aos consu-

midores ver e comprar convenientemente mercadorias 

numa loja de departamentos, ou num supermercado, 

ou numa loja de venda a retalho de electrodomésticos 

ou loja a retalho especializada em aparelhos e instru-

mentos de telecomunicações ou farmacia, ou de um 

website de mercadorias gerais na internet, ou de um 

website especializado em aparelhos ou instrumentos 

eléctricos de telecomunicações, ou bens de farmacia; 

serviços de aconselhamento e assistência na selecção 

de bens e serviços; serviços intermediários relaciona-

dos com a aproximação de clientes e ou compradores 

e vendedores; fornecimento de informações para fins 

comerciais a partir de um banco de dados armazenado 

em computador; fornecimento de informações, servi-

ços de consultoria e assessoria relacionados com acima 

referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197931

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

[730]  Requerente : CK Hutchison Enterprises Limi-

ted

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de transmissões electrónicas e 

telecomunicações; transmissão de dados de documen-

tos, mensagens, imagens, sons, vozes, textos, áudio, 

vídeo e comunicações electrónicas e dados e informa-

ções electrónicas via electrónica, computador, cabo, 

rádio, mensagem por rádio, tele-impressora, telecópia, 

correio electrónico, máquinas de fax, televisão, micro-

ondas, raios laser, satélites de comunicação, ligação 

por microondas, meios terrestres, sistemas com ou sem 

fios, por cabo ou outros meios de telecomunicações; 

fornecimento de informações sobre comunicações 

multimédia; fornecimento de texto, dados, fotos, ima-

gens, vídeo e mensagens através de dispositivos de te-

lecomunicações, incluindo telemóveis, computadores, 

assistentes pessoais (pdas) de televisão e rádio; forne-

cimento de serviços de telecomunicações multimédia 

interactivos; serviços de consultoria relacionados com 

comunicações de dados; transmissão de informações 

para fins comerciais ou domésticos a partir de um 

banco de dados armazenado em computador; serviços 

de correio electrónico; serviços de telecomunicações 

relacionados com à internet; telecomunicações de 

informação (incluindo sítios de internet), programas 

informáticos e outros dados; fornecimento de aces-

so de utilizador à Internet (prestadores de serviços); 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a 

internet ou bases de dados; serviços de teletexto; ser-

viços de acesso de telecomunicações; fornecimento de 

telecomunicação de acesso on-line e ligações para a 

internet e intranet; fornecimento de acesso para a in-

ternet; serviços prestados por fornecedores de acesso 

à internet; fornecimento de acesso a sites numa rede 

de informação eletrónica; fornecimento de acesso a 

várias bases de dados; fornecimento de quadros de 

avisos interactivos online; fornecimento de serviços de 

consultoria de informações e assessoria relacionados 

com acima referidos; todos os serviços dos mesmos 

também fornecidos on-line por uma base de dados in-

formáticas ou pela internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197932

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

[730]  Requerente : CK Hutchison Enterprises Limi-

ted

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão comercial ou industrial; servi-

ços de agências de informações comerciais ou indus-

triais; gestão da publicidade e promoção portuária e 

serviços de informação com eles relacionados; aluguer 

de espaços publicitários; anúncios publicitários te-

levisivos; compilação de anúncios publicitários para 

utilização como páginas da web na internet; prepa-

ração e apresentação de exibições audiovisuais para 

fins publicitários; difusão de anúncios publicitários; 

informações comerciais; recepção, armazenamento e 

fornecimento de dados informatizados relacionados 
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com negócios; estudo de mercados; planeamento de 

negócios comerciais, avaliação de negócios comer-

ciais; gestão de empresas; administração de empresas; 

serviços de trabalhos administrativos; pesquisas de 

marketing e comerciais; compilação de estatísticas de 

negócios e informações comerciais; serviços de leilões; 

serviços de venda a retalho relacionados com produtos 

de toilette, preparações de limpeza para uso pessoal, 

perfumaria, cosméticos, preparações de cuidados da 

pele, preparações farmacêuticas e sanitárias, kits de 

primeiros socorros, dentifrícios, preparações de cui-

dados de saúde para cuidados pessoais, chaveiros, fe-

chaduras, máquinas de barbear, máquinas de barbear 

electrónicas, lâminas de barbear, escovas de dentes, 

escovas de dentes electrónicas, pentes, esponjas, mol-

duras para quadros, espelhos, utensílios e recipientes 

domésticos, artigos de vidro, porcelana, cristais e cerâ-

mica em barro, cutelaria e serviços de mesa, bandejas 

de cinzas, equipamento áudio e ou visual e dispositi-

vos periféricos, calculadoras, computadores, software 

informático, equipamento informático, câmaras, nega-

tivos fotográficos, equipamento de processamento de 

dados, aparelhos para transmissão ou reprodução de 

som ou imagem, suportes magnéticos de dados, fitas de 

vídeo, fitas cassete, discos de gravação, fitas e discos 

pré-gravados, jóias, instrumentos horológicos e de cro-

nometria, papel, cartão e bens feitos destes materiais, 

material impresso, livros, revistas, cartazes, jornais, 

papelaria, instrumentos de escrita, cartas de jogar, 

artigos feitos de couro e imitação de couro, cofres de 

viagem e sacos de viagem, malas, guarda-chuvas, ben-

galas, mochilas e bolsas não incluídos noutras classes, 

artigos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, jogos e 

brinquedos, artigos de ginástica e desporto, alimentos 

e bebidas, alimentos conservados, snacks, confeitaria, 

bebidas alcoólicas e ou não alcoólicas, cerveja, tabaco, 

cigarros, artigos para fumadores, fósforos; serviços de 

venda a retalho e a grosso ligados à venda de aparelhos 

de telecomunicações, dispositivos de comunicações 

móveis, peças e acessórios para aparelhos de teleco-

municações e dispositivos de comunicações móveis, ou 

a partir de um website especializado em aparelhos de 

telecomunicações, dispositivos de comunicação móvel, 

peças e acessórios para aparelhos de telecomunicações 

e dispositivos de comunicação móvel; agrupamento, 

para benefício de terceiros de uma variedade de bens, 

nomeadamente, produtos de toilette, preparações de 

limpeza para uso pessoal, perfumaria, cosméticos, 

preparações de cuidados da pele, preparações far-

macêuticas e sanitárias, kits de primeiros socorros, 

dentifrícios, preparações de cuidados de saúde para 

cuidados pessoais, chaveiros, fechaduras, máquinas de 

barbear, máquinas de barbear electrónicas, lâminas de 

barbear, escovas de dentes, escovas de dentes electró-

nicas, pentes, esponjas, molduras para quadros, espe-

lhos, utensílios domésticos e recipientes, artigos de vi-

dro, porcelana, cristais e cerâmica em barro, cutelaria 

e serviços de mesa, bandejas de cinzas, equipamento 

áudio e ou visual e dispositivos periféricos, calcula-

doras, computadores, software informático, equipa-

mento informático, câmaras, negativos fotográficos, 

equipamento de processamento de dados, aparelhos 

para transmissão ou reprodução de som ou imagem, 

suportes magnéticos de dados, fitas de vídeo, fitas cas-

sete, discos de gravação, fitas e discos pré-gravados, 

jóias, instrumentos horológicos e de cronometria, 

papel, cartão e bens feitos destes materiais, material 

impresso, livros, revistas, cartazes, jornais, papelaria, 

instrumentos de escrita, cartas de jogar, artigos feitos 

de couro e imitação de couro, cofres de viagem e sacos 

de viagem, malas, guarda-chuvas, bengalas, mochilas 

e bolsas não incluídos noutras classes, artigos têxteis, 

vestuário, chapelaria e calçado, jogos e brinquedos, 

artigos de ginástica e desporto, alimentos e bebidas, 

alimentos conservados, snacks, confeitaria, bebidas al-

coólicas e ou não alcoólicas, cerveja, tabaco, cigarros, 

artigos para fumadores, fósforos; serviços de venda a 

retalho e a grosso ligados à venda de aparelhos de te-

lecomunicações, dispositivos de comunicações móveis, 

peças e acessórios para aparelhos de telecomunicações 

e dispositivos de comunicações móveis, ou a partir de 

um website especializado em aparelhos de telecomu-

nicações, dispositivos de comunicação móvel, peças e 

acessórios para aparelhos de telecomunicações e dis-

positivos de comunicação móvel permitindo aos consu-

midores ver e comprar convenientemente mercadorias 

numa loja de departamentos, ou num supermercado, 

ou numa loja de venda a retalho de electrodomésticos 

ou loja a retalho especializada em aparelhos e instru-

mentos de telecomunicações ou farmacia, ou de um 

website de mercadorias gerais na internet, ou de um 

website especializado em aparelhos ou instrumentos 

eléctricos de telecomunicações, ou bens de farmacia; 

serviços de aconselhamento e assistência na selecção 

de bens e serviços; serviços intermediários relaciona-

dos com a aproximação de clientes e ou compradores 

e vendedores; fornecimento de informações para fins 

comerciais a partir de um banco de dados armazenado 

em computador; fornecimento de informações, servi-
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ços de consultoria e assessoria relacionados com acima 

referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197933

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

[730]  Requerente : CK Hutchison Enterprises Limi-

ted

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de transmissões electrónicas e 

telecomunicações; transmissão de dados de documen-

tos, mensagens, imagens, sons, vozes, textos, áudio, 

vídeo e comunicações electrónicas e dados e informa-

ções electrónicas via electrónica, computador, cabo, 

rádio, mensagem por rádio, tele-impressora, telecópia, 

correio electrónico, máquinas de fax, televisão, micro-

ondas, raios laser, satélites de comunicação, ligação 

por microondas, meios terrestres, sistemas com ou sem 

fios, por cabo ou outros meios de telecomunicações; 

fornecimento de informações sobre comunicações 

multimédia; fornecimento de texto, dados, fotos, ima-

gens, vídeo e mensagens através de dispositivos de te-

lecomunicações, incluindo telemóveis, computadores, 

assistentes pessoais (pdas) de televisão e rádio; forne-

cimento de serviços de telecomunicações multimédia 

interactivos; serviços de consultoria relacionados com 

comunicações de dados; transmissão de informações 

para fins comerciais ou domésticos a partir de um 

banco de dados armazenado em computador; serviços 

de correio electrónico; serviços de telecomunicações 

relacionados com à internet; telecomunicações de 

informação (incluindo sítios de internet), programas 

informáticos e outros dados; fornecimento de acesso 

de utilizador à Internet (prestadores de serviços); 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a 

internet ou bases de dados; serviços de teletexto; ser-

viços de acesso de telecomunicações; fornecimento de 

telecomunicação de acesso on-line e ligações para a 

internet e intranet; fornecimento de acesso para a in-

ternet; serviços prestados por fornecedores de acesso 

à internet; fornecimento de acesso a sites numa rede 

de informação eletrónica; fornecimento de acesso a 

várias bases de dados; fornecimento de quadros de 

avisos interactivos online; fornecimento de serviços de 

consultoria de informações e assessoria relacionados 

com acima referidos; todos os serviços dos mesmos 

também fornecidos on-line por uma base de dados in-

formáticas ou pela internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197991

[220]  Data de pedido : 2022/05/30

[730]  Requerente : Harlan Estate Winery, Inc.

  Endereço : P.O. Box 352, Oakville, California 

94562, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinho; bebidas alcoólicas (excluindo 

cerveja); vinhos espumantes leves; vinhos para cozi-

nhar; álcool de arroz; cocktails; extractos de fruta com 

álcool, extractos alcoólicos; essências alcoólicas; be-

bidas alcoólicas contendo frutas; bebidas espirituosas; 

whisky; gin; vodka; aguardente; aguardente de pêra; 

cidra; licores aromatizados ou com especiarias; licores 

amargos; rum; preparações alcoólicas para fazer bebi-

das.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198090

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

[730]  Requerente : WINES OF CORDOBA PRO-

PRIETARY LIMITED

  Endereço : Cordoba Estate, Helderberg Road, 

R44, Somerset West, 7130, Western Cape, Republic of 

South Africa

  Nacionalidade :  Sul Africana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excluindo cerveja; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas; vinho.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198112

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

[730]  Requerente : Toys R Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

artigos de brincar electrónicos; brinquedos de cons-

trução; brinquedos para desenho; conjuntos de modelo 

de brinquedo; massa para brincar; compostos de mol-

dagem, materiais e moldes de brinquedo; plasticina de 

brincar; slime de brincar; alimentos de brincar; artigos 

para cozinhar de brincar; artigos para fazer bolos de 

brincar; brinquedos para brincar na areia; brinquedos 

para areia de brincar; brinquedos para caixas de areia; 

conjuntos para artes e ofícios (brinquedos e artigos de 

brincar); artigos musicais de brincar; artigos de joa-

lharia de brincar; aparelhos de jogos de vídeo; artigos 

desportivos e de ginástica; decorações para árvores de 

Natal; peluches [brinquedos]; brinquedos para bebés; 

cenários de brinquedo para bonecas; jogos de tabulei-

ro; jogos de xadrez; puzzles; carrinhos de empurrar de 

brincar; artigos de ginásios de brinquedo para bebés; 

acessórios, partes e peças dos artigos acima menciona-

dos nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198113

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

[730]  Requerente : Toys R Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços retalhistas online; 

serviços de venda a retalho e por grosso de jogos, brin-

quedos e artigos de brincar, artigos de brincar elec-

trónicos, brinquedos de construção, brinquedos para 

desenho, conjuntos de modelo de brinquedo, massa 

para brincar, compostos de moldagem, materiais e 

moldes de brinquedo, plasticina de brincar, slime de 

brincar, alimentos de brincar, artigos para cozinhar 

de brincar, artigos para fazer bolos de brincar, brin-

quedos para brincar na areia, brinquedos para areia 

de brincar, brinquedos para caixas de areia, conjuntos 

para artes e ofícios (brinquedos e artigos de brincar), 

artigos musicais de brincar, artigos de joalharia de 

brincar, aparelhos de jogos de vídeo, artigos desporti-

vos e de ginástica; decorações para árvores de Natal, 

peluches [brinquedos], brinquedos para bebés, cená-

rios de brinquedo para bonecas, jogos de tabuleiro, 

jogos de xadrez, puzzles, carrinhos de empurrar de 

brincar, artigos de ginásios de brinquedo para bebés, 

acessórios, partes e peças dos artigos acima mencio-

nados nesta classe; serviços promocionais; promoções 

de vendas através da distribuição de peças de jogo e 

brinquedos (para terceiros); a angariação, em benefí-

cio de terceiros, de uma variedade de artigos (excluindo 

o seu transporte), permitindo aos clientes ver e com-

prar convenientemente esses artigos; apresentação de 

artigos em meios de comunicação, para fins de venda 

a retalho; demonstração de artigos para efeitos de pu-

blicidade e promoção; processamento administrativo 

de ordens de compra; serviços de administração de 

assuntos comerciais de comércio a retalho online e/ou 

lojas de venda a retalho; serviços de gestão de progra-

mas de fidelização de consumidores; aconselhamento 

relacionado com a gestão comercial de lojas de reta-

lho; serviço de análise de dados e estatísticas de pes-

quisas de mercado; serviços de arranjo, organização 

e realização de feiras, exposições e feiras comerciais 

para fins publicitários, comerciais ou económicos; ser-

viços de encomendas informatizados; fornecimento de 

informações comerciais através de um website; todos 

incluídos nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198114

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

[730]  Requerente : Toys R Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

artigos de brincar electrónicos; brinquedos de cons-

trução; brinquedos para desenho; conjuntos de modelo 

de brinquedo; massa para brincar; compostos de mol-

dagem, materiais e moldes de brinquedo; plasticina de 
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brincar; slime de brincar; alimentos de brincar; artigos 

para cozinhar de brincar; artigos para fazer bolos de 

brincar; brinquedos para brincar na areia; brinquedos 

para areia de brincar; brinquedos para caixas de areia; 

conjuntos para artes e ofícios (brinquedos e artigos de 

brincar); artigos musicais de brincar; artigos de joa-

lharia de brincar; aparelhos de jogos de vídeo; artigos 

desportivos e de ginástica; decorações para árvores de 

Natal; peluches [brinquedos]; brinquedos para bebés; 

cenários de brinquedo para bonecas; jogos de tabulei-

ro; jogos de xadrez; puzzles; carrinhos de empurrar de 

brincar; artigos de ginásios de brinquedo para bebés; 

acessórios, partes e peças dos artigos acima menciona-

dos nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198115

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

[730]  Requerente : Toys R Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços retalhistas online; 

serviços de venda a retalho e por grosso de jogos, brin-

quedos e artigos de brincar, artigos de brincar elec-

trónicos, brinquedos de construção, brinquedos para 

desenho, conjuntos de modelo de brinquedo, massa 

para brincar, compostos de moldagem, materiais e 

moldes de brinquedo, plasticina de brincar, slime de 

brincar, alimentos de brincar, artigos para cozinhar 

de brincar, artigos para fazer bolos de brincar, brin-

quedos para brincar na areia, brinquedos para areia 

de brincar, brinquedos para caixas de areia, conjuntos 

para artes e ofícios (brinquedos e artigos de brincar), 

artigos musicais de brincar, artigos de joalharia de 

brincar, aparelhos de jogos de vídeo, artigos desporti-

vos e de ginástica; decorações para árvores de Natal, 

peluches [brinquedos], brinquedos para bebés, cená-

rios de brinquedo para bonecas, jogos de tabuleiro, 

jogos de xadrez, puzzles, carrinhos de empurrar de 

brincar, artigos de ginásios de brinquedo para bebés, 

acessórios, partes e peças dos artigos acima mencio-

nados nesta classe; serviços promocionais; promoções 

de vendas através da distribuição de peças de jogo e 

brinquedos (para terceiros); a angariação, em benefí-

cio de terceiros, de uma variedade de artigos (excluindo 

o seu transporte), permitindo aos clientes ver e com-

prar convenientemente esses artigos; apresentação de 

artigos em meios de comunicação, para fins de venda 

a retalho; demonstração de artigos para efeitos de pu-

blicidade e promoção; processamento administrativo 

de ordens de compra; serviços de administração de 

assuntos comerciais de comércio a retalho online e/ou 

lojas de venda a retalho; serviços de gestão de progra-

mas de fidelização de consumidores; aconselhamento 

relacionado com a gestão comercial de lojas de reta-

lho; serviço de análise de dados e estatísticas de pes-

quisas de mercado; serviços de arranjo, organização 

e realização de feiras, exposições e feiras comerciais 

para fins publicitários, comerciais ou económicos; ser-

viços de encomendas informatizados; fornecimento de 

informações comerciais através de um website; todos 

incluídos nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198122

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 86

4 318

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198212

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/10 - -  

Benelux N.º 1455615

[210]  N.º : N/198213

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/10 - -  

Benelux N.º 1455615

[210]  N.º : N/198214

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/10 - -  

Benelux N.º 1455615

[210]  N.º : N/198215

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/10 - -  

Benelux N.º 1455615

[210]  N.º : N/198216

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.
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  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/10 - -  

Benelux N.º 1455616

[210]  N.º : N/198217

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/10 - -  

Benelux N.º 1455616

[210]  N.º : N/198218

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/10 - -  

Benelux N.º 1455616

[210]  N.º : N/198219

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/10 - -  

Benelux N.º 1455616

[210]  N.º : N/198220

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/10 - -  

Benelux N.º 1455617

[210]  N.º : N/198221

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/10 - -  

Benelux N.º 1455617

[210]  N.º : N/198222

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/10 - -  

Benelux N.º 1455617
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[210]  N.º : N/198223

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/10 - -  

Benelux N.º 1455617

[210]  N.º : N/198224

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/01/28 - -  

Benelux N.º 1458471

[210]  N.º : N/198225

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/01/28 - -  

Benelux N.º 1458471

[210]  N.º : N/198226

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41



N.º 38 — 21-9-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14931

[511]  Serv iços : 

[ ]

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/01/28 - -  

Benelux N.º 1458471

[210]  N.º : N/198227

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : The Social Gaming Group IP B.V.

  Endereço : Wibautstraat 131 D, 1091GL Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/01/28 - -  

Benelux N.º 1458471

[210]  N.º : N/198236

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : Harlan Estate Winery, Inc.

  Endereço : P.O. Box 352, Oakville, California 

94562, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinho; bebidas alcoólicas (excluindo 

cerveja); vinhos espumantes leves; vinhos para cozi-

nhar; álcool de arroz; cocktails; extractos de fruta com 

álcool, extractos alcoólicos; essências alcoólicas; be-

bidas alcoólicas contendo frutas; bebidas espirituosas; 

whisky; gin; vodka; aguardente; aguardente de pêra; 

cidra; licores aromatizados ou com especiarias; licores 

amargos; rum; preparações alcoólicas para fazer bebi-

das.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198237

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

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

Ltd.)

  Endereço : Jakob-Stämpf l i-Strasse 96 2502 

Biel/Bienne Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos, nomeadamente cronómetros, cronógrafos, reló-

gios, relógios de mesa e de parede, relógios de pulso, 

relógios de pêndulo, relógios despertadores e peças 

e acessórios para os produtos atrás referidos, nomea-

damente ponteiros, visores para relógios, vidros para 

relógios, caixas de relógios [componentes de relógios], 

coroas para relógios, braceletes para relógios, corren-

tes de relógios, movimentos para relojoaria, peças para 

mecanismos de relógios, âncoras, tambores de relógio, 

molas para relógios, mecanismo de relógios, conjuntos 

de espirais de balanço, pêndulos, molas de equilíbrio, 

pontes de balanço, pinos, pinos para molas de equilí-

brio, conjuntos-reguladores, pesos oscilantes, caixas 

para apresentação de relógios, estojos para relojoaria, 

aparelhos para cronometragem de provas desportivas.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e :  2 0 21 /12 /0 7  S u í ç a

N.º 18092/2021
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[210]  N.º : N/198266

[220]  Data de pedido : 2022/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198285

[220]  Data de pedido : 2022/06/08

[730]  Requerente : Focus SB Ltd

  Endereço : Napier Road, Castleham Industrial 

Estate, St Leonards, Sussex, TN38 9NY United King-

dom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Interruptores elétricos e tomadas elé-

tricas; interruptores elétricos de luz; painéis de comu-

tação, caixas de comutadores, painéis de interruptores, 

pontos de interruptores, montagens de interruptores 

elétricos; tampas decorativas para interruptores; fichas 

elétricas; conetores (fichas) elétricos; tomadas e fichas 

elétricas; tomadas de antena; tomadas para caixas de 

telefone; tomadas para máquinas de barbear elétricas; 

tomadas elétricas; tomadas elétricas para carregado-

res, computadores, dispositivos portáteis, dispositivos 

móveis, tablets e dispositivos para armazenamento de 

dados; tomadas de televisão; protetores, placas e cai-

xas de tomadas elétricas; placas de tomadas elétricas 

para controlo audiovisual; carregadores, carregadores 

USB e carregadores sem fios; conetores elétricos; apa-

relhos de controlo de iluminação; reguladores elétricos 

de luminosidade e interruptores reguladores de luz; 

unidades de conexão com fusíveis; dispositivos de co-

mando elétrico para gestão de aquecimento; aparelhos 

de controlo termostáticos; controladores de termósta-

tos; todos dos acima mencionados para uso doméstico, 

comercial ou industrial.

[540]  Marca : 

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

ta, amarela e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/198388

[220]  Data de pedido : 2022/06/10

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

Ltd.)

  Endereço : Jakob-Stämpf l i-Strasse 96 2502 

Biel/Bienne Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; 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, cofres para jóias, estojos 

para jóias; pedras preciosas, pedras semi-preciosas; 

relojoaria e aparelhos e instrumentos cronométricos, 

nomeadamente cronómetros, cronógrafos, relógios de 

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

de pêndulo, relógios despertadores e peças e acessó-

rios para os produtos atrás referidos, nomeadamente 

ponteiros, palhetas, pêndulos, tambores de relógio, 

caixas de relógios [componentes de relógios], bracele-

tes para relógios, visores para relógios, mecanismo de 

relógios, correntes de relógios, movimentos para relo-

joaria, molas para relógios, vidros para relógios, caixas 

para apresentação de relógios, estojos feitos à medida 

para artigos de relojoaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198463

[220]  Data de pedido : 2022/06/14

[730]  Requerente : Andrea Giorgini

  Endereço : Carrer Ample 3, 3–1, Barcelona 08002 

Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198601

[220]  Data de pedido : 2022/06/16

[730]  Requerente : OKAMOTO Corporation

  Endereço : 150-1 Oaza Otsuka, Koryo-cho, Ki-

takatsuragi-gun, Nara, 635-8550, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; leggings [calças]; collants; 

meias; roupa interior; meias-calças; collants curtas 

[meias]; collants [meias]; calças; cuecas, calções e cue-

cas boxer; aquecedores de barriga [vestuário]; banda-

nas [lenços para pescoço]; xailes; cachecóis; gravatas; 

lenços de pôr ao pescoço; perneiras; artigos de chape-

laria; artigos para aquecer os braços [vestuário]; luvas 

[vestuário]; jarreteiras com isolamento térmico [ves-

tuário]; cachecóis [vestuário]; aquecedores de orelhas 

[vestuário]; aquecedores de pescoço; polainas; jarretei-

ras; suspensórios para meias; suportes para vestuário 

[suspensórios]; cintos; cintos [vestuário]; vestuário de 

desporto, sem ser vestuário de desporto náutico; meias 

de desporto, sem ser meias de desporto náutico; pantu-

fas; sapatos caseiros; calçado; palmilhas [para sapatos 

e botas]; punhos de camisa; chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198640

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de apresentação de conteúdos 

de entretenimento multimédia, nomeadamente, servi-

ços de fornecimento de jogos de computador em linha, 

jogos electrónicos, jogos interactivos e jogos de vídeo; 

serviços de fornecimento de jogos de computador não 

descarregáveis, jogos electrónicos, jogos interactivos 

e jogos de vídeo; serviços de arranjo, organização, 

condução e apresentação de concertos, performances 

ao vivo, eventos especiais de entretenimento, eventos 

artísticos e culturais, entretenimento teatral, competi-

ções, concursos, feiras, festivais, exposições, exibições, 

e eventos desportivos; serviços de desenvolvimento, 

produção, distribuição e apresentação de programas 

de rádio, programas de televisão, filmes cinematográfi-

cos, filmes, conteúdos de entretenimento multimédia, 

e gravações sonoras; serviços de fornecimento con-

tínuo de programas de televisão, rádio, áudio, vídeo, 

podcast, e webcast; serviços de fornecimento de en-

tretenimento, desporto, música, informação, notícias 

e programação de eventos actuais através de redes de 

telecomunicações, redes de computadores, Internet, 

satélite, rádio, redes de comunicações sem fios, tele-

visão, e televisão por cabo; serviços de fornecimento 

de informação, horários, críticas e recomendações 

personalizadas de programas educativos, entreteni-

mento, música, livros, filmes cinematográficos, filmes, 

teatro, artes e eventos culturais, concertos, actuações 

ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, exi-

bições, e eventos desportivos; serviços de publicação 

e apresentação de críticas, inquéritos e classificações, 

e fornecimento de websites interactivos e aplicações 

informáticas para a publicação e partilha de críticas, 

inquéritos e classificações relacionadas com programas 

educativos, música, livros, entretenimento, filmes, tea-

tro, artes e eventos culturais, concertos, performances 

ao vivo, concursos, feiras, festivais, exposições, exibi-

ções e eventos desportivos; serviços de fornecimento 

de conteúdos áudio, vídeo e multimédia pré-gravados 

não descarregáveis; serviços de entretenimento na na-

tureza do desenvolvimento, criação, produção, distri-

buição e pós-produção de filmes, podcasts, programas 

de televisão, e conteúdos de entretenimento multimé-

dia; serviços de produção de programas de televisão, 

podcasts, programas de rádio, filmes cinematográficos 

e filmes; serviços de fornecimento de programas de 

televisão, filmes cinematográficos e filmes através de 

difusão e serviço de vídeo-on-demand; serviço de for-

necimento on-line de videoclipes não descarregáveis e 

outros conteúdos digitais multimédia contendo áudio, 

vídeo, obras de arte e texto de e relacionados com pro-

gramas de televisão, filmes cinematográficos, e filmes.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/23  Ja maica

N.º 85326
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[210]  N.º : N/198641

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198642

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, 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/198643

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198644

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, 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/198645

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198646

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198647

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198648

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198649

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198650

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198651

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, 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/198652

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, 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/198653

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198654

[220]  Data de pedido : 2022/06/17

[730]  Requerente : Crocodile Trade Marks Limited

  Endereço : 25/F., Crocodile Center, 79 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198711

[220]  Data de pedido : 2022/06/21

[730]  Requerente : Rothbury Wines 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/198792

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 易 路

2277弄1 905 906

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198793

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 易 路

2277弄1 905 906

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198794

[220]  Data de pedido : 2022/06/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 易 路

2277弄1 905 906

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198801

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : QSC, LLC

  Endereço : 1675 MacArthur Blvd., Costa Mesa, 

California 92614 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware de computador; hardware 

de computador e dispositivos periféricos; hardware de 

computador para carregar, armazenar, recuperar, des-

carregar, processar, transmitir e entregar conteúdos 

digitais de áudio e de vídeo; misturadores de som com 

amplificadores integrados; alto-falantes de áudio; alto-

-falantes; amplificadores de som; amplificadores de 

distribuição para sinais de áudio e vídeo; processado-

res de vídeo; processadores de sinal para alto-falantes 

de áudio; microfones; equalizadores [aparelhos de áu-
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dio] para processamento de controlo, roteamento de 

controlo, gestão de controlo, monitorização de contro-

lo; hardware e software descarregável ou gravado de 

computador para transmissão, entrega, receção, repro-

dução, processamento e transmissão contínua de su-

portes de áudio e digitais, dados, música, ficheiros de 

voz; periféricos de computador sem fio; sistemas de su-

portes digitais sem fio constituídos por hardware au-

diovisual sob a forma de microfones, alto-falantes, 

amplificadores, misturadores de som, câmaras, dispo-

sitivos de entrada/saída de vídeos, adaptadores de en-

trada/saída de USB, servidores de média, encaminha-

dores de vídeo, processadores de controlo de som digi-

tais, interfaces de controlo de som digitais, painéis 

sensíveis ao toque, interfaces de entrada/saída e pro-

cessadores de vídeo; hardware para ligação a redes 

com e sem fios sob a forma de encaminhadores, e 

hardware de controlo audiovisual na natureza de pro-

cessadores de sinais digitais, microfones, alto-falantes, 

amplificadores, misturadores de som, e processadores 

de vídeo e software descarregável ou gravado para 

transmissão, mistura, entrega, receção, reprodução, 

processamento e transmissão contínua de áudio, vídeo, 

dados de controlo e suportes digitais; sistemas de áu-

dio e de suportes digitais compostos por hardware au-

diovisual sob a forma de microfones, alto-falantes, 

amplificadores, misturadores de som, câmaras, dispo-

sitivos de entrada/saída de vídeos, adaptadores de en-

trada/saída de USB, servidores de média, encaminha-

dores de vídeo, processadores de controlo de som digi-

tais, interfaces de controlo de som digitais, painéis 

sensíveis ao toque, interfaces de entrada/saída e pro-

cessadores de vídeo; hardware para ligação a redes 

com e sem fios sob a forma de encaminhadores, micro-

fones, e hardware de controlo audiovisual sob a forma 

de processadores de sinais digitais, microfones, alto-

-falantes, amplificadores, misturadores de som, e pro-

cessadores de vídeo e software descarregável ou grava-

do para transmissão, entrega, receção, reprodução, 

processamento e transmissão contínua de áudio e su-

portes digitais; altifalantes de subgraves (subwoofers); 

software para calibração de áudio, descarregável ou 

gravado; software de computador para uso no controlo 

de microfones, descarregável ou gravado; software 

descarregável ou gravado para gravação, processamen-

to e otimização de som, música, voz e desempenho de 

alto-falantes e equipamentos de áudio; amplificadores 

analógicos e digitais para encaminhar e produzir dife-

rentes comprimentos de onda de sinais de áudio; pro-

cessadores e junções de vias de sinais de áudio analó-

gicos e digitais para uso na modificação, combinação, 

processamento e transporte de sinais de áudio para al-

to-falantes de áudio; software de computador gravado 

para monitorizar, gerir e controlar amplificadores 

numa rede; software de computador gravado para pro-

cessamento e controlo de áudio; transmissores e rece-

tores de sinais de áudio para encaminhamento de áu-

dio através de controladores de rede e dispositivos pe-

riféricos; hardware de computador e software de com-

putador gravado para monitorizar, aceitar, modificar, 

processar, misturar, encaminhar, transportar, amplifi-

car, interagir com e controlar remotamente sinais de 

áudio e dados de controlo, e controlar equipamentos 

de áudio numa rede; processadores de sinais digitais; 

transmissores de sinais eletrónicos; processadores de 

sinais digitais; transmissores de sinais eletrónicos; re-

petidores de sinais para reforçar transmissões contínu-

as de áudio, transmissões contínuas de vídeo, controlo 

de sinais de dados, e cronometrar sinais de dados; lei-

tores multimédia portáteis; dispositivos de processa-

mento de dados; equipamento periférico de computa-

dor; unidades de visualização de vídeo sob a forma de 

monitores; software gravado de controlo e processa-

mento de áudio; hardware de computador e software 

descarregável ou gravado para monitorizar, gerir e 

controlar amplificadores numa rede; encaminhadores 

de áudio e vídeo sem fios para encaminhar vídeos e 

áudio através de uma rede, rede de vídeo sobre proto-

colo Internet (video-over-IP network), e rede de áudio 

sobre protocolo Internet (audio-over-IP network); sis-

temas de sof t wa re desca r regável ou g ravado e 

hardware de computador usados para conceção, pro-

gramação, colocação em serviço, gestão, solução de 

problemas e criação de interfaces gráficas de utilizador 

para áudio, vídeo e controlo em instalações profissio-

nais de áudio e vídeo integradas, conferência de áudio, 

videoconferência, teleconferência, comunicações uni-

ficadas (UC) e aplicação de colaboração, sistemas de 

som ao vivo, sistemas de gravação e equipamento de 

vídeo para cinema; hardware e software de computa-

dor para manipulação de sinais de áudio e cancela-

mento de eco acústico; hardware e software de compu-

tador que empregam tecnologia de cancelamento de 

eco acústico para remover ecos acústicos, reverbera-

ção, e sons ad ic iona is indesejáveis; hardware e 

software descarregável ou gravado para manipulação 

de sinais de áudio e modelagem de feixes de matriz de 

m ic rofones (m ic rophone a r ray bea m for m i ng); 

hardware e software descarregável ou gravado de com-

putador que empregam tecnologia de modelagem de 
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feixes de matriz de microfones (microphone array bea-

mforming) para concentrar um sinal sem fios em dire-

ção a um disposit ivo de recebimento especí f ico; 

hardware e software descarregável ou gravado de com-

putador para manipulação de sinais de áudio em má-

quinas virtuais; hardware e software descarregável ou 

gravado de computador para análise de sinais de vídeo 

em máquinas virtuais; hardware e software descarre-

gável ou gravado de computador para sistemas de con-

trolo em máquinas virtuais; hardware e software des-

carregável ou gravado de computador que empregam 

tecnologia de virtualização para permitir aos indivídu-

os uti l izarem software em várias plataformas de 

hardware; hardware e software descarregável ou gra-

vado de computador para controlo de voz de sistemas 

de áudio, vídeo e de sistemas de controlo; hardware e 

software descarregável ou gravado de computador 

para controlo de sistemas de áudio e vídeo através de 

voz; hardware e software descarregável ou gravado de 

computador para análise de sinais de áudio e vídeo; 

hardware e software descarregável ou gravado de com-

putador que empregam tecnologia de análise de sinais 

de áudio e vídeo para melhorar desempenho, utiliza-

ção e confiabi l idade de sistemas de computador; 

hardware e software descarregável ou gravado de com-

putador usado para aceitar, modificar, processar, mis-

turar, encaminhar, transportar, amplificar, monitori-

zar, interagir com e controlar sinais de áudio e dados 

de controlo e controlar equipamentos de áudio numa 

rede; sistemas de transporte de sinal e equipamentos 

de gestão remota, nomeadamente, equipamento de áu-

dio, vídeo e controlo que possibilita e governa o enca-

minhamento de dados de áudio e de controlo usando 

uma variedade de protocolos de rede por meio de 

hardware e cabos de rede entre equipamentos de áu-

dio, nomeadamente computadores, controladores de 

áudio e de rede e periféricos e equipamentos de rede 

de transporte de áudio na natureza de processadores 

de sinal, amplificadores, dispositivos de entrada/saída, 

alto-falantes, microfones, sistemas auditivos assistidos 

para encaminhamento de áudio, vídeo e dados de con-

trolo; software descarregável ou gravado para controlo 

e processamento de ficheiros de áudio; encaminhado-

res de vídeo e equipamentos de apresentação de multi-

média, nomeadamente, distribuições de vídeo, desfe-

chos de entrada/saída, câmaras, desfechos de USB, e 

servidores de média; software descarregável ou grava-

do para usar em criação de interfaces gráficas de utili-

zador para controlo e monitorização de encaminhado-

res de vídeo e equipamentos de apresentação de multi-

média; alto-falantes de alimentação sobre ethernet 

(power over ethernet); microfones de modelagem de 

feixes de alimentação sobre ethernet (power over 

ethernet beamforming microphones); extensores de 

áudio de alimentação sobre ethernet (power over 

ethernet) e de controlo de entrada/saída; extensores 

compactos de áudio de alimentação sobre ethernet 

(power over ethernet) e de controlo de entrada/saída, 

nomeadamente, transmissores e recetores de infraver-

melhos; e manuais do utilizador vendidos como uma 

unidade com os mesmos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/04  Estados Unidos 

da América N.º 97/254,402

[210]  N.º : N/198802

[220]  Data de pedido : 2022/06/27

[730]  Requerente : QSC, LLC

  Endereço : 1675 MacArthur Blvd., Costa Mesa, 

California 92614 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável para monitorização e 

gestão de sistemas de áudio, vídeo e controlo; moni-

torização de sistemas informáticos por acesso remoto 

para assegurar o seu funcionamento adequado; arma-

zenamento eletrónico de suportes eletrónicos, nomea-

damente, imagens, textos e dados de áudio; conceção, 

manutenção e atualização de software de computador 

para transmissão, entrega, receção, reprodução, mis-

tura, processamento e transmissão contínua de áudio, 

vídeo e suportes digitais e para controlo de amplifica-

dores e alto-falantes; conceção e desenvolvimento de 

computadores e de programas de computadores; ser-

viços informáticos, nomeadamente, gestão remota de 

sistemas de tecnologia da informação (TI) compostos 

por dispositivos de processamento de áudio, imagem 

ou vídeo; serviços informáticos, nomeadamente, in-

tegração de software em vários sistemas e redes; for-

necimento de acesso temporário a software não des-

carregável para controlo de áudio, transmissão, distri-

buição, receção, reprodução, mistura, processamento 

e transmissão contínua de áudio, vídeo, e suportes de 

controlo e digitais; fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável de calibragem de áudio; 
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fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável para usar em controlo de microfones; 

software para gravação, processamento e otimização 

de som, música, voz e desempenho de alto-falantes e 

equipamentos de áudio; fornecimento de acesso tem-

porário a software não descarregável para monitori-

zação, gestão e controlo de amplificadores numa rede; 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável para conceção, programação, colocação 

em serviço, gestão, solução de problemas e criação de 

interfaces gráficas de utilizador para áudio, vídeo e 

controlo em instalações profissionais de áudio e vídeo 

integradas, conferência de áudio, videoconferência, 

teleconferência, comunicações unificadas (UC) e apli-

cação de colaboração, sistemas de som ao vivo, siste-

mas de gravação e equipamento de vídeo para cinema; 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável para manipulação de sinais de áudio e 

cancelamento de eco acústico; fornecimento de acesso 

temporário a software não descarregável que emprega 

tecnologia de cancelamento de eco acústico para re-

mover ecos acústicos, reverberação, e sons adicionais 

indesejáveis; fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável para manipulação de sinais 

de áudio e modelagem de feixes de matriz de micro-

fones; fornecimento de acesso temporário a software 

não descarregável que emprega tecnologia de mode-

lagem de feixes de matriz de microfones (microphone 

array beamforming) para concentrar um sinal sem fios 

em direção de um dispositivo de recebimento específi-

co; fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável para manipulação de sinais de áudio em 

máquinas virtuais; fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável que emprega tecnologia 

de virtualização para permitir aos indivíduos utiliza-

rem software em várias plataformas de hardware; for-

necimento de acesso temporário a software não des-

carregável para controlo de voz de sistemas de áudio, 

vídeo e controlo; fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável para controlo de siste-

mas de áudio através de voz; fornecimento de acesso 

temporário a software não descarregável para análise 

de sinais de áudio e de vídeo; fornecimento de acesso 

temporário a software não descarregável que empre-

ga tecnologia de análise de sinais de áudio e de vídeo 

para melhorar desempenho, utilização e confiabilida-

de de sistemas de computador; fornecimento de acesso 

temporário a software não descarregável usado para 

aceitar, modificar, processar, misturar, encaminhar, 

transportar, amplificar, monitorizar, interagir com e 

controlar sinais de áudio e dados de controlo, e para 

controlar aparelhos de áudio numa rede; fornecimento 

de acesso temporário a software não descarregável 

para controlo e processamento de áudio; fornecimento 

de acesso temporário a software não descarregável 

para usar em criação de interfaces gráficas de utiliza-

dor para controlo e monitorização de encaminhadores 

de vídeo e equipamentos de apresentação de multimé-

dia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/04  Estados Unidos 

da América N.º 97/254,402

[210]  N.º : N/198872

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/17  Listenstai-

ne N.º 2022-038

[210]  N.º : N/198878

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : The Glenallachie Distillers Co 

Limited

  Endereço : Glenallachie Distillery, Glenallachie, 

Aberlour, Banffshire, AB38 9LR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas espirituosas; uísque escocês; 

gin; rum; mas no que diz respeito ao whisky e aos lico-

res à base de whisky, apenas o whisky escocês e os li-

cores à base de whisky escocês produzidos na escócia.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/198879

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : The Glenallachie Distillers Co 

Limited

  Endereço : Glenallachie Distillery, Glenallachie, 

Aberlour, Banffshire, AB38 9LR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas espirituosas; uísque escocês; 

gin; rum; mas no que diz respeito ao whisky e aos lico-

res à base de whisky, apenas o whisky escocês e os li-

cores à base de whisky escocês produzidos na escócia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198880

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : The Glenallachie Distillers Co 

Limited

  Endereço : Glenallachie Distillery, Glenallachie, 

Aberlour, Banffshire, AB38 9LR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas espirituosas; uísque escocês; 

gin; rum; mas no que diz respeito ao whisky e aos lico-

res à base de whisky, apenas o whisky escocês e os li-

cores à base de whisky escocês produzidos na escócia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198881

[220]  Data de pedido : 2022/06/28

[730]  Requerente : The Glenallachie Distillers Co 

Limited

  Endereço : Glenallachie Distillery, Glenallachie, 

Aberlour, Banffshire, AB38 9LR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas espirituosas; uísque escocês; 

gin; rum; mas no que diz respeito ao whisky e aos lico-

res à base de whisky, apenas o whisky escocês e os li-

cores à base de whisky escocês produzidos na escócia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198924

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

  Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de e serviços de uma 

galeria de arte (também virtual); serviços de entre-

tenimento, nomeadamente a provisão de tokens não 

fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) para 

uso em ambientes virtuais; serviços de provisão de um 

sítio na rede online que permita aos usuários interagir 

através de uma rede universal de comunicações por 

meio de software (serviços de entretenimento/serviços 

educativos/serviços culturais).

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/01/05  A lemanha

N.º 30 2022 100 193.4

[210]  N.º : N/198927

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

  Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de e serviços de uma 

galeria de arte (também virtual); serviços de entre-

tenimento, nomeadamente a provisão de tokens não 

fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) para 

uso em ambientes virtuais; serviços de provisão de um 

sítio na rede online que permita aos usuários interagir 

através de uma rede universal de comunicações por 

meio de software (serviços de entretenimento/serviços 

educativos/serviços culturais).

[540]  Marca : 
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[300]  Pr ior idade : 2022/01/05  A lemanha

N.º 30 2022 100 188.8

[210]  N.º : N/198930

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

  Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de e serviços de uma 

galeria de arte (também virtual); serviços de entre-

tenimento, nomeadamente a provisão de tokens não 

fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) para 

uso em ambientes virtuais; serviços de provisão de um 

sítio na rede online que permita aos usuários interagir 

através de uma rede universal de comunicações por 

meio de software (serviços de entretenimento/serviços 

educativos/serviços culturais).

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/01/05  A lemanha

N.º 30 2022 100 189.6

[210]  N.º : N/198933

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : WYSÔ Bogner GmbH

  Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de e serviços de uma 

galeria de arte (também virtual); serviços de entre-

tenimento, nomeadamente a provisão de tokens não 

fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) para 

uso em ambientes virtuais; serviços de provisão de um 

sítio na rede online que permita aos usuários interagir 

através de uma rede universal de comunicações por 

meio de software (serviços de entretenimento/serviços 

educativos/serviços culturais).

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/01/05  A lemanha

N.º 30 2022 100 192.6

[210]  N.º : N/198970

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 Shanghai Jiyou Information Technology Co., Ltd.

  Endereço :  1945  1455 

 Room 1455, 1945 Siping Road, Yangpu District, Shan-

ghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e :  20 22 /03/2 4  C h i n a

N.º 63510076

[210]  N.º : N/198971

[220]  Data de pedido : 2022/06/30

[730]  Requerente : 

 Shanghai Jiyou Information Technology Co., Ltd.

  Endereço :  1945  1455 

 Room 1455, 1945 Siping Road, Yangpu District, Shan-

ghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e :  20 22 /03/2 4  C h i n a

N.º 63512411

[210]  N.º : N/199003

[220]  Data de pedido : 2022/07/01
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[730]  Requerente : CATA LYST ACOUST IC S 

GROUP, INC.

  Endereço : 50 Herbert P. Almgren Drive Aga-

wam, Massachusetts 01001 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Ferramentas de redução de ruído e 

vibrações para máquinas (máquinas-ferramentas), 

nomeadamente, suportes de mola para isolamento 

de vibrações de metal, bases de inércia, abraçadeiras 

acústicas, e silenciadores para condutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199004

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

[730]  Requerente : CATA LYST ACOUST IC S 

GROUP, INC.

  Endereço : 50 Herbert P. Almgren Drive Aga-

wam, Massachusetts 01001 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Materiais para isolamento de ruído e 

vibrações, nomeadamente, almofadas isolantes, teci-

dos isolantes para embalagem, materiais para vedar 

edifícios, mangas isolantes para máquinas, painéis 

acústicos para construção, azulejos acústicos, barrei-

ras de isolamento acústico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199005

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

[730]  Requerente : CATA LYST ACOUST IC S 

GROUP, INC.

  Endereço : 50 Herbert P. Almgren Drive Aga-

wam, Massachusetts 01001 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Ferramentas de redução de ruído e 

vibrações para máquinas (máquinas-ferramentas), 

nomeadamente, suportes de mola para isolamento 

de vibrações de metal, bases de inércia, abraçadeiras 

acústicas, e silenciadores para condutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199006

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

[730]  Requerente : CATA LYST ACOUST IC S 

GROUP, INC.

  Endereço : 50 Herbert P. Almgren Drive Aga-

wam, Massachusetts 01001 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Materiais para isolamento de ruído e 

vibrações, nomeadamente, almofadas isolantes, teci-

dos isolantes para embalagem, materiais para vedar 

edifícios, mangas isolantes para máquinas, painéis 

acústicos para construção, azulejos acústicos, barrei-

ras de isolamento acústico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199016

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199044

[220]  Data de pedido : 2022/07/05

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100 , White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199053

[220]  Data de pedido : 2022/07/05

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware de computadores; circuitos 

integrados; chips de computador.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/03  Listenstaine

N.º 2022-077

[210]  N.º : N/199065

[220]  Data de pedido : 2022/07/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

7 1 4-2 8002

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199066

[220]  Data de pedido : 2022/07/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

7 1 4-2 8002

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199070

[220]  Data de pedido : 2022/07/06

[730]  Requerente : The Glenallachie Distillers Co 

Limited

  Endereço : Glenallachie Distillery, Glenallachie, 

Aberlour, Banffshire, AB38 9LR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas espirituosas; uísque Escocês; 

gin; rum; mas no que diz respeito ao whisky e aos li-

cores à base de whisky, apenas o whisky Escocês e os 

licores à base de whisky Escocês produzidos na Escó-

cia.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199071

[220]  Data de pedido : 2022/07/06

[730]  Requerente : The Glenallachie Distillers Co 

Limited

  Endereço : Glenallachie Distillery, Glenallachie, 

Aberlour, Banffshire, AB38 9LR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas espirituosas; uísque Escocês; 

gin; rum; mas no que diz respeito ao whisky e aos li-

cores à base de whisky, apenas o whisky Escocês e os 

licores à base de whisky Escocês produzidos na Escó-

cia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199088

[220]  Data de pedido : 2022/07/06

[730]  Requerente : Argenx B.V.

  Endereço : Industriepark Zwijnaarde 7, B-9052 

Zwijnaarde, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; preparações e 

composições farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/08 - -  

Benelux N.º 1462662

[210]  N.º : N/199105

[220]  Data de pedido : 2022/07/06

[730]  Requerente : OAMC S.r.l.

  Endereço : Piazza San Fedele 4, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette não 

medicinais; dentífricos não medicinais; artigos de per-

fumaria, óleos essenciais; preparações para branque-

amento e outras substâncias para uso em lavandaria; 

preparações para limpar, polir, desengordurar e abra-

sivas; cremes cosméticos; preparações para desmaqui-

lhagem para o rosto; cremes desmaquilhantes; tónicos 

faciais (cosméticos); tónicos de cabelo (cosméticos); pó 

de talco para a toilette; espumas para o banho; espuma 

de barbear, loções pós-barba (after-shave), loções para 

após barbear, bálsamos para depois de barbear; ma-

quilhagem; pó para a maquilhagem; preparações para 

desmaquilhagem facial; máscaras de beleza; máscara 

(rímel); delineador líquido para os olhos; sombras para 

os olhos; batons para os lábios; bases de maquilhagem; 

vernizes para as unhas; desodorizantes para uso pes-

soal; sabonetes; sabonetes de bebé; champôs; perfu-

mes; águas de toilette; óleos essenciais para perfumes; 

geles para o cabelo; condicionadores para o cabelo; 

preparações para alisar o cabelo; laca para o cabelo; 

tintas para cabelos; preparações de proteção solar e 

para bronzear (cosméticos); loções para depois da ex-

posição ao sol; dentífricos; preparações para o cuidado 

das unhas; vernizes para as unhas; loções perfumadas, 

cremes e leites perfumados para o corpo; geles para o 

duche perfumados; sabonetes perfumados e desodori-

zantes perfumados; estojos para batons; incenso; am-

bientadores perfumados em forma de bastões; sprays 

aromáticos para interiores; vaporizadores perfumados 

para o corpo; vaporizadores perfumados para roupa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/12  União Euro-

peia N.º 018701495

[210]  N.º : N/199106

[220]  Data de pedido : 2022/07/06

[730]  Requerente : OAMC S.r.l.

  Endereço : Piazza San Fedele 4, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Óleos e gorduras, cera industriais; 

lubrificantes; compostos para absorver, humedecer e 

compactar poeira; combustíveis e iluminantes; velas 

e pavios para iluminação; velas aromáticas; velas com 

perfume de almíscar; velas perfumadas; velas com 

fragrância para aromaterapia; velas de sebo; velas 

pequenas; cera para o fabrico de velas; cera de abelha 

para fabrico de cosméticos; velas (iluminação); velas 

de mesa; círios (iluminação); cera de carnaúba; velas 

para árvores de natal; graxa para calçado; graxas para 

couro; gorduras para a conservação de couros; velas 



14946    38   2022  9  21 

perfumadas; óleos para tecidos; cera para iluminação; 

pavios para velas de iluminação; lamparinas (velas).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/12  União Euro-

peia N.º 018701495

[210]  N.º : N/199145

[220]  Data de pedido : 2022/07/08

[730]  Requerente : MOMOTANI JUNTENKAN 

LTD.

  Endereço : 4-30, 2-Chome, Ichioka, Minato-ku, 

Osaka-shi, Osaka 552-0012, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Refescantes para o hálito e higiene 

pessoal; desodorizantes para uso animal; sabões e 

detergentes; produtos para lavar o rosto [cosméticos]; 

dentífricos; preparações para o banho, não sendo para 

fins medicinais; cosméticos; perfumaria, fragrâncias e 

incenso; unhas postiças; pestanas postiças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199222

[220]  Data de pedido : 2022/07/11

[730]  Requerente : DA JIA CO., LTD.

  Endereço : 63-63/1 Moo 8, Tha Sao, Krathum 

Baen, Samut Sakhon, Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Aperitivos à base de cereais; aperitivos 

à base de arroz; alimentos à base de aveia; aperitivos à 

base de trigo; aperitivos à base de farinha; preparações 

de cereais; bolachas; amido para alimentos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199236

[220]  Data de pedido : 2022/07/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 277 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199237

[220]  Data de pedido : 2022/07/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 277 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199238

[220]  Data de pedido : 2022/07/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 277 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199239

[220]  Data de pedido : 2022/07/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 277 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199240

[220]  Data de pedido : 2022/07/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 277 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199241

[220]  Data de pedido : 2022/07/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 277 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199242

[220]  Data de pedido : 2022/07/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 277 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199243

[220]  Data de pedido : 2022/07/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 277 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199244

[220]  Data de pedido : 2022/07/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 277 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199245

[220]  Data de pedido : 2022/07/11

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

9 1401L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199264

[220]  Data de pedido : 2022/07/12

[730]  Requerente : PROOF Holdings, Inc.

  Endereço : 5331 SW Macadam Ave, 258-202, Por-

tland, Oregon 97239

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

N F T

(SA AS)

 (SA AS)  

(saas)  

 (paas)  

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/09  Estados Unidos 

da América N.º 97/402,116

[210]  N.º : N/199266

[220]  Data de pedido : 2022/07/12

[730]  Requerente : PROOF Holdings, Inc.

  Endereço : 5331 SW Macadam Ave, 258-202, Por-

tland, Oregon 97239

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

 (NFT) 

DeFi

 (NFT) 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/09  Estados Unidos 

da América N.º 97/402,116

[210]  N.º : N/199267

[220]  Data de pedido : 2022/07/12

[730]  Requerente : PROOF Holdings, Inc.

  Endereço : 5331 SW Macadam Ave, 258-202, Por-

tland, Oregon 97239

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

鑰
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/09  Estados Unidos 

da América N.º 97/402,116

[210]  N.º : N/199276

[220]  Data de pedido : 2022/07/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

008

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199281

[220]  Data de pedido : 2022/07/13

[730]  Requerente : LA MAISON DU CHOCOLAT

  Endereço : 65 Avenue de Ségur, 75007 Par is 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  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 : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores branca 

e castanha tal como representado na figura.

[300]  P r i o r i d a d e : 2022/01/17  F r a n ç a

N.º 224834688

[210]  N.º : N/199292

[220]  Data de pedido : 2022/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 3 105

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199310

[220]  Data de pedido : 2022/07/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 3 105

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199311

[220]  Data de pedido : 2022/07/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199312

[220]  Data de pedido : 2022/07/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199313

[220]  Data de pedido : 2022/07/14

[730]  Requerente : CRAZY PIZZA S.A.

  Endereço : 26 Boulevard Royal L-2449 Luxem-

bourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para o fornecimento de ali-

mentos e bebidas; alojamento temporário; restauran-

tes; restaurantes (self-service); serviços de restaurantes 

self-service; snack-bares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199342

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[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 : DLT

NFT

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/258,838

[210]  N.º : N/199347

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[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
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[511]  Produtos : DLT

 

NFT

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/258,838

[210]  N.º : N/199365

[220]  Data de pedido : 2022/07/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

217 13

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199366

[220]  Data de pedido : 2022/07/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

217 13

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199367

[220]  Data de pedido : 2022/07/15

[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 : DLT

N F T

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2022/05/11  Estados Unidos 

da América N.º 97/406,419

[210]  N.º : N/199387

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199388

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199389

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199390

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199391

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199392

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1157

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 



N.º 38 — 21-9-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14953

[210]  N.º : N/199393

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1157

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199394

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1157

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199395

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1157

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199396

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

16 1614

 Flat/RM 1614 16/F Vanta Industrial Centre 21-33 Tai 

Lin Pai Road Kwai Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : 

鑰

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199397

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

16 1614

 Flat/RM 1614 16/F Vanta Industrial Centre 21-33 Tai 

Lin Pai Road Kwai Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/199398

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

16 1614

 Flat/RM 1614 16/F Vanta Industrial Centre 21-33 Tai 

Lin Pai Road Kwai Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

鑰

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199399

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

16 1614

 Flat/RM 1614 16/F Vanta Industrial Centre 21-33 Tai 

Lin Pai Road Kwai Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

料

鑰

鑰 鑰

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199400

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

16 1614

 Flat/RM 1614 16/F Vanta Industrial Centre 21-33 Tai 

Lin Pai Road Kwai Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

绵

炻

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199401

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

16 1614

 Flat/RM 1614 16/F Vanta Industrial Centre 21-33 Tai 

Lin Pai Road Kwai Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199402

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

16 1614

 Flat/RM 1614 16/F Vanta Industrial Centre 21-33 Tai 

Lin Pai Road Kwai Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

鑰 鑰

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199403

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

16 1614

 Flat/RM 1614 16/F Vanta Industrial Centre 21-33 Tai 

Lin Pai Road Kwai Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199404

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

16 1614

 Flat/RM 1614 16/F Vanta Industrial Centre 21-33 Tai 

Lin Pai Road Kwai Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199405

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

16 1614

 Flat/RM 1614 16/F Vanta Industrial Centre 21-33 Tai 

Lin Pai Road Kwai Chung NT 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 : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199406

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

16 1614

 Flat/RM 1614 16/F Vanta Industrial Centre 21-33 Tai 

Lin Pai Road Kwai Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199407

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1866 1 604

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199408

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1866 1 604

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199409

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : Pearson Education Limited

  Endereço : 80 Strand, London, WC2R 0RL Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelho de ensino audiovisual; publi-

cações electrónicas descarregáveis; leitores de livros 

electrónicos; software de jogos de computador educa-

tivos; suportes de dados ópticos; ficheiros de imagem 
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descarregáveis; aplicações de software de computador; 

aplicações móveis; tutoriais electrónicos descarregá-

veis; dicionários electrónicos; boletins electrónicos 

descarregáveis; software educativo interactivo; DVDs 

educativos; software informático descarregável, gra-

vado; unidades flash USB; discos, magnéticos; discos 

compactos [memória só de leitura]; podcasts descarre-

gáveis; livros electrónicos descarregáveis; software de 

aprendizagem automática utilizado em programas de 

processamento de linguagem informática; materiais 

educativos digitais (ficheiros digitais); programas in-

formáticos e software informático com actividades de 

aprendizagem para crianças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199410

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : Pearson Education Limited

  Endereço : 80 Strand, London, WC2R 0RL Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Publicações impressas; livros, revistas, 

periódicos, livros de registros, catálogos; material de 

instrução e de ensino; livros de referência; dicionários 

impressos; livros, não de ficção; material impresso 

para fins de instrução; manuais de ensino; manuais de 

instrução para o ensino; guias de estudo impressos; re-

latórios de investigação impressos; papel; boletins in-

formativos impressos; livros de texto impressos; guias 

de recursos, manuais de estudantes, e materiais de 

teste impressos; materiais de encadernação de livros; 

materiais didácticos [excepto aparelhos].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199412

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : Pearson Education Limited

  Endereço : 80 Strand, London, WC2R 0RL Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais; serviços de 

formação em l íngua Inglesa; serviços educativos 

relacionados com o ensino de línguas estrangeiras; 

serviços educativos de segunda língua; serviços edu-

cativos tecnológicos; serviços de ensino à distância; 

avaliação e teste de línguas; serviços de formação e 

desenvolvimento profissional de professores e instru-

tores; serviços educativos baseados em computador; 

serviços de informação educativa; serviços de investi-

gação educativa; serviços de preparação e validação, 

acreditação, realização e administração de exames, 

avaliações e testes educativos; serviços de emissão de 

certificados, prémios, graus, diplomas e qualificações 

educacionais; serviços de realização e organização de 

conferências, simpósios, seminários, palestras e ex-

posições educacionais; serviços de realização de con-

cursos e competições educacionais; serviços de edição 

de livros; serviços de publicação de livros educativos; 

serviços de publicação de materiais educativos; servi-

ços de publicação de textos educativos e livros instru-

cionais; serviços de fornecimento de vídeos em linha, 

não descarregáveis; serviços de aluguer de serviços de 

biblioteca; serviços de publicação de cassetes vídeo; 

serviços de ensino; serviços de orientação profissional 

[aconselhamento sobre educação ou formação]; servi-

ços de requalificação profissional; serviços de exame 

educacional; serviços de cursos por correspondência; 

serviços de publicação de textos, que não textos pu-

blicitários; serviços de publicação on-line de livros 

e revistas electrónicas; serviço de fornecimento de 

publicações electrónicas on-line, não descarregáveis; 

serviços de jogos fornecidos on-line a partir de uma 

rede informática; serviços de produção de podcasts; 

serviços de fornecimento de entretenimento através 

de podcasts de vídeo no domínio dos documentários; 

serviços de fornecimento de entretenimento através de 

podcasts; serviços de fornecimento de entretenimento 

através de podcasts de vídeo; serviços de cursos de 

línguas; serviços de fornecimento de jogos online; ser-

viços de fornecimento de jogos de computador online; 

serviços de informação, aconselhamento e consultoria 

relacionados com todos os serviços acima referidos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199413

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : Pearson Education Limited

  Endereço : 80 Strand, London, WC2R 0RL Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de testes assistidos por com-

putador; serviços de desenvolvimento de métodos de 

teste; serviços de testes de diagnóstico assistidos por 

computador; serviços de testes de controlo de qualida-

de; serviços de fornecimento de informação online a 

partir de uma base de dados informática ou da Inter-

net relacionada com o fornecimento de programas de 

teste, e métodos de teste; serviços informáticos para o 

armazenamento, melhoria e distribuição de dados re-

lacionados com o fornecimento de programas de teste 

e métodos de teste; software como serviço (SAAS) re-

lacionados com programas de teste e métodos de teste; 

plataforma como serviço (PAAS) com plataformas de 

software informático para utilização em programas 

de teste e métodos de teste; fornecimento de uma 

plataforma de alojamento na rede para utilização em 

programas de teste e métodos de teste; fornecimento 

de utilização temporária de software on-line, não des-

carregáveis, todos relacionados com ou para utilização 

em testes e na criação e publicação de programas de 

teste e métodos de teste; serviços de fornecimento de 

um sítio interactivo na rede com um sistema de gestão 

de aprendizagem on-line para fins educacionais, de 

teste, de certificação ou de acreditação de instrutores 

para agregação de conteúdos de formação e acompa-

nhamento dos trabalhos de aula, planos de aula, livros 

de notas e desempenho dos alunos, exercícios, práticas 

educativas, actividades, coaching, avaliação e outros 

dados relacionados com os cursos; serviços de fornece-

dor de serviços de aplicação (ASP) com software para 

autoria, descarregamento, transmissão, recepção, edi-

ção, extracção, codificação, descodificação, exibição, 

armazenamento e organização de textos e publicações 

electrónicas; serviços de fornecedor de serviços de 

aplicação (ASP) com software para utilização em liga-

ção com um serviço de subscrição online que permite 

aos utilizadores acederem a conteúdos educativos; 

serviços de fornecimento de utilização temporária de 

software não descarregável para permitir aos utiliza-

dores o acesso a conteúdos educativos e de formação e 

software não descarregável para converter, analisar e 

avaliar dados relativos a programas de teste e métodos 

de teste; serviços de informação, aconselhamento e 

consultoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199414

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : SCIENCE CO., LTD.

  Endereço : 5-5-15, Nishinakajima, Yodogawa-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Torneira de chuveiro; pulverizadores 

para lava-loiças; chuveiros e suas peças; cabeças de 

chuveiros; geradores de micro-bolhas para banheiras; 

banheiras com geradores de bolhas; aparelhos para 

banhos de hidromassagem; aparelhos para banhos; 

sanitas com autoclismo; casas de banho pré-fabricadas 

vendidas em conjunto; caldeiras, sem ser peças de mo-

tores ou motores principais não elétricos; aparelhos 

de ar condicionado para fins industriais; secadores de 

roupa elétricos para fins industriais; aquecedores de 

toalhas a vapor; aparelhos de secagem do cabelo para 

salões de beleza; aparelhos de vapor para o cabelo 

para salões de beleza; bacias para lavar a cabeça para 

uso em barbearias; torneiras; válvulas reguladoras de 

nível nos reservatórios; torneiras para canalização; 

esquentadores de água por energia solar; aparelhos 

de purificação de água para fins industriais; lâmpadas 

elétricas e outros aparelhos de iluminação; aparelhos 

eletrotérmicos para uso doméstico; anilhas de tornei-

ras de água; esquentadores de água a gás; placas de 

aquecimento não elétricas para uso doméstico; ban-

cadas de cozinha com lava-loiças para uso doméstico; 

lava-loiças para uso doméstico; aparelhos não elétricos 

para a purificação da água para uso doméstico; de-

pósitos para tratamento de águas residuais para uso 

doméstico; fossas séticas para uso doméstico; unidades 

de sanitas com autoclismo; distribuidores de desinfe-

tante para lavabos; sanitas; assentos para usar com sa-

nitas de estilo japonês; geradores de ião para banhos; 

geradores de ião para chuveiros; geradores de água 

ionizada para uso doméstico; geradores de ião para o 

tratamento do ar; geradores de ião para o tratamento 

do ar automáticos para uso doméstico; purificadores 
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do ar de geração de ião para automóveis; difusores de 

ar quente e fria de geração de ião para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/10  Japão N.º 

2022-027885

[210]  N.º : N/199415

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 2018

3 A 2401 2402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199416

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 2018

3 A 2401 2402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199417

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 2018

3 A 2401 2402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199418

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199419

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 料 料

料 不 料

零 類

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199420

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

鉢

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199421

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

炻

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199422

[220]  Data de pedido : 2022/07/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

炻

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199423

[220]  Data de pedido : 2022/07/19

[730]  Requerente : BHI Beauty & Health Investment 

Group Management GmbH

  Endereço : Fer ingastraße 12A, 85774 Unter-

föhring, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

produtos de perfumaria; óleos essenciais; preparações 

cosméticas para os cuidados faciais; cremes faciais (não 

medicinais); cosméticos decorativos; maquilhagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199424

[220]  Data de pedido : 2022/07/19

[730]  Requerente : BHI Beauty & Health Investment 

Group Management GmbH

  Endereço : Fer ingastraße 12A, 85774 Unter-

föhring, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Maquilhagem; cosméticos decorativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199426

[220]  Data de pedido : 2022/07/19

[730]  Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.
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  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/199427

[220]  Data de pedido : 2022/07/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 151

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199428

[220]  Data de pedido : 2022/07/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199429

[220]  Data de pedido : 2022/07/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199430

[220]  Data de pedido : 2022/07/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199431

[220]  Data de pedido : 2022/07/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199432

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente :  • 

 E. REMY MARTIN & Cº

  Endereço : 20

 20 rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/03  China N.º 

63004212

[210]  N.º : N/199433

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199435

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

 Beihai Jiujiajiu Food Co., Ltd.

  Endereço : 18

 No.18, Kejin Road, Industrial Park, Beihai City, Guan-

gxi, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199436

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

 Beihai Jiujiajiu Food Co., Ltd.

  Endereço : 18

 No.18, Kejin Road, Industrial Park, Beihai City, Guan-

gxi, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199442

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 780

3 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199443

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 780

3 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199444

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 780

3 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199445

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 780

3 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199446

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 780

3 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199447

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 780

3 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199448

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 588 1 12

136

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199449

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 1 12

136

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199450

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 1 12

136

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199451

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 1 12

136

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199452

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 1 12

136

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199453

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 1 12

136

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199454

[220]  Data de pedido : 2022/07/20
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[730]  Requerente : 

 MARVELOUS INC.

  Endereço : 12

8

 12-8, Higashi-Shinagawa 4-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo, 1400002 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199455

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 MARVELOUS INC.

  Endereço : 12

8

 12-8, Higashi-Shinagawa 4-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo, 1400002 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199459

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Dai Xinjia

  Endereço : 17

1503

 Room 1503, No. 17, Huajin Street, Baiyun District, 

Guangzhou, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199462

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

  Endereço : 8

8

 Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District, 

Beijing 102206, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199463

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

  Endereço : 8

8

 Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District, 

Beijing 102206, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199464

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

  Endereço : 8

8

 Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District, 

Beijing 102206, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199465

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

  Endereço : 8

8

 Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District, 

Beijing 102206, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199466

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

  Endereço : 8

8

 Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District, 

Beijing 102206, P.R.China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199467

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

  Endereço : 8

8

 Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District, 

Beijing 102206, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199468

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

  Endereço : 8

8

 Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District, 

Beijing 102206, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199469

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

  Endereço : 8

8

 Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District, 

Beijing 102206, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199470

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

  Endereço : 8

8

 Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District, 

Beijing 102206, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199471

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

  Endereço : 8

8

 Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District, 

Beijing 102206, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199472

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Shanghai Sunborn Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

860 10

 Building 10, No. 860, Xinyang Road, Lingang Special 

Area, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199473

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Shanghai Sunborn Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

860 10

 Building 10, No. 860, Xinyang Road, Lingang Special 

Area, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199474

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Shanghai Sunborn Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

860 10

 Building 10, No. 860, Xinyang Road, Lingang Special 

Area, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199475

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Shanghai Sunborn Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

860 10

 Building 10, No. 860, Xinyang Road, Lingang Special 

Area, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SAAS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199476

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199477

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199478

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199479

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199480

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199481

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199482

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199483

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199484

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199485

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199486

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199487

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199488

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199489

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199490

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199491

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266
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 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199492

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199493

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199494

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199495

[220]  Data de pedido : 2022/07/20
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[730]  Requerente : 

 Great Wall Motor Company Limited

  Endereço : 2266

 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199496

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199497

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199498

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199499

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199500

[220]  Data de pedido : 2022/07/20

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199501

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C PU 踪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199502

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199508

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : C F E B SISLEY

  Endereço : 3 Avenue de Friedland, 75008 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos para 

os cuidados da pele; séruns e roll-ons cosméticos para 

os cuidados do corpo e do rosto; esfoliantes e produ-

tos para limpar a pele; cremes dermatológicos sem ser 

para uso médico, bálsamos não medicinais; prepara-

ções cosméticas para o banho; produtos e preparações 

de maquilhagem e desmaquilhantes; produtos e trata-

mentos para o cuidado das unhas; desodorizantes para 

uso pessoal [perfumaria]; produtos, loções e prepara-

ções cosméticas de proteção solar; preparações cos-

méticas para bálsamos capilares e máscaras; desodo-

rizantes e produtos e sabões antitranspirantes; sabão 

sem ser para uso pessoal; sabonetes para o banho; sa-

bonetes de beleza; sabões para uso pessoal; sabonetes 

cosméticos; sabões de toilette; óleos essenciais; cremes 

à base de óleos essenciais para uso em aromaterapia; 

essências, óleos e géis para uso cosmético; preparações 

de aromaterapia; óleos para uso cosmético; óleos para 

perfumaria; produtos solúveis cosméticos não medici-

nais para o rosto e o corpo sob a forma de comprimi-

dos, ampolas, gotas, inalações e roll-on; produtos de 

toilette não medicinais.

[540]  Marca : 
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[300]  P r i o r i d a d e : 2022/02/08  F r a n ç a

N.º 22 4 841 495

[210]  N.º : N/199509

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : C F E B SISLEY

  Endereço : 3 Avenue de Friedland, 75008 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; produtos 

higiénicos para uso médico; vitaminas e preparações 

vitamínicas; suplementos alimentares sob a forma de 

bebidas, pós, gotas, cápsulas, comprimidos, pastilhas 

ou ampolas, suplementos nutricionais para uso médico 

constituídos por aminoácidos, minerais e/ou oligo-

elementos, substâncias dietéticas para uso médico 

constituídas por vitaminas, minerais, aminoácidos e 

oligoelementos, antioxidantes usados como suplemen-

tos alimentares, ervas e plantas medicinais, extratos 

de ervas e plantas para uso medicinal, preparações de 

ervas e plantas para uso medicinal, tisanas, chá medi-

cinal, chá adelgaçante para uso medicinal, supressores 

de apetite para uso médico; suplementos dietéticos; 

suplementos alimentares para uso cosmético; prepara-

ções farmacêuticas e médicas para o tratamento, cui-

dados de beleza, limpeza, apaziguamento, desinfeção, 

revitalização e relaxamento do corpo, pele e cabelo; 

desinfetantes; preparações antibacterianas de lavagem 

de mãos; preparações de banho para uso médico; velas 

de massagem para uso terapêutico; preparações de fi-

toterapia para uso farmacêutico.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e : 2022/02/08  F r a n ç a

N.º 22 4 841 495

[210]  N.º : N/199510

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : C F E B SISLEY

  Endereço : 3 Avenue de Friedland, 75008 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de estética; centros para os 

cuidados da pele; serviços de consultadoria relaciona-

do com cosméticos; produtos para os cuidados da pele 

e produtos de beleza; massagistas; serviços de salões 

de cabeleireiro; serviços de salões de beleza; serviços 

de sauna; estâncias termais; serviços de balneoterapia, 

fisioterapia, aromaterapia; serviços de banhos turcos; 

análises cosméticas; aconselhamento em matéria de 

bem-estar pessoal; fornecimento de informações e 

recomendações em matéria de massagens, envoltórios 

com óleos essenciais, dietética, nutrição e naturopatia; 

serviços e assessoria em matéria de massagens, envol-

tórios com óleos essenciais, dietética, nutrição e natu-

ropatia; serviços de cuidados baseados na fitoterapia; 

fornecimento de instalações no domínio da cosmética, 

massagens, naturopatia, balneoterapia, fisioterapia, 

aromaterapia e fitoterapia.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e : 2022/02/08  F r a n ç a

N.º 22 4 841 495

[210]  N.º : N/199511

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, online e 

grossistas relacionados com produtos de saúde e be-

leza, produtos para os cuidados da pele, cosméticos, 

produtos de beleza, produtos alimentares, suplementos 

nutricionais e dietéticos; apresentação de produtos e 

serviços utilizando meios electrónicos, incluindo tele-

vendas e compras ao domicílio, para a venda de pro-

dutos de saúde e beleza, produtos para os cuidados da 

pele, cosméticos, produtos de beleza, produtos alimen-

tares, suplementos nutricionais e dietéticos; serviços 

de encomenda on-line informatizados; organização 

de eventos promocionais para fins comerciais ou pu-

blicitários; prestação de serviços de desenvolvimento 

empresarial, informações e artigos, informações e ma-

teriais promocionais e de marketing, incluindo on-line, 

sobre publicidade, gestão e administração de negócios 

e funções administrativas; serviços de assessoria em-

presarial; organização de exposições com fins comer-
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ciais ou publicitários; organização de feiras comerciais 

com fins comerciais ou publicitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199512

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos para os cuidados 

da pele, incluindo limpeza e condicionamento do rosto 

e da pele, tratamento de doenças de pele; preparações 

de maquilhagem e produtos de toilette; cremes para os 

olhos; hidratantes para os olhos; máscaras de gel para 

os olhos; produtos para os cuidados da pele e do corpo 

para uso profissional e doméstico, incluindo máscaras 

para o rosto, sabonetes líquidos para o rosto, loções 

de beleza e preparações para os cuidados de beleza, 

preparações para os cuidados das unhas, como loções 

para fortalecer as unhas, óleos e loções de massagem, 

loções cosméticas para toalhetes humedecidos, prepa-

rações para branquear a pele, produtos para proteção 

solar da pele, óleos essenciais, géis de banho, soros 

de beleza, soros para a pele, esfoliantes para a pele, 

emolientes para a pele, produtos de beleza para os 

contornos do rosto e do corpo; preparações cosméticas 

adelgaçantes; produtos cosméticos capilares, como 

loções, champôs, condicionadores, ceras, loções fixa-

doras para cabelos ondulados, ceras depilatórias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199513

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos de tratamento para estética 

facial que utilizam ondas ultrassónicas; dispositivo 

electrónico portátil que gera energia de alta frequência 

para o tratamento terapêutico da pele; aparelhos de te-

rapia eléctrica de baixa frequência; dispositivo de mas-

sagem para uso pessoal; equipamento de massagem, 

nomeadamente massageadores portáteis, massageador 

para olhos, aparelhos de massagem; termómetros clí-

nicos; massageadores faciais; aparelhos de beleza para 

terapia de luz, massagem, limpeza, terapia de calor, 

terapia magnética ou terapia de som.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199515

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos e bebidas dietéticos para 

uso no controlo de peso para fins medicinais; concen-

trados alimentares em pó para uso num programa de 

redução de peso para fins medicinais; preparações far-

macêuticas para uso na redução de peso; suplementos 

alimentares à base de enzimas; suplementos dietéticos 

de levedura; suplementos dietéticos de proteína de 

soro de leite; suplementos dietéticos de enzimas; su-

plementos alimentares dietéticos; suplementos alimen-

tares; suplementos nutricionais; suplementos alimen-

tares para uso como auxiliares de dieta; suplementos 

contendo minerais (produtos farmacêuticos); suple-

mentos contendo vitaminas (produtos farmacêuticos); 

suplementos contendo extractos de plantas (produtos 

farmacêuticos); suplementos contendo formulações 

à base de plantas (produtos farmacêuticos); enzimas 

alimentares (produtos farmacêuticos); produtos de 

fibra dietética; suplementos medicamentosos à base de 

colagénio para alimentos destinados à saúde e ao bem-

-estar geral; fermentos para uso farmacêutico; prepa-

rações médicas para efeitos adelgaçantes; chá adelga-

çantes para fins medicinais; pílulas de emagrecimento.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199516

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêu-

ticas e medicinais; suplementos para a saúde para fins 

medicinais; bebidas medicinais; suplementos dietéticos 

de enzimas; suplementos dietéticos de proteína; suple-

mentos dietéticos de geleia real; suplementos dietéti-

cos de própolis; suplementos dietéticos de levedura; 

suplementos alimentares de gérmen de trigo; suple-

mentos alimentares dietéticos; suplementos alimen-

tares; suplementos nutricionais; suplementos alimen-

tares para uso como auxiliares de dieta; suplementos 

contendo vitaminas (produtos farmacêuticos); suple-

mentos contendo minerais (produtos farmacêuticos); 

suplementos contendo extractos de plantas (produtos 

farmacêuticos); suplementos contendo formulações à 

base de plantas (produtos farmacêuticos); suplementos 

medicamentosos à base de colagénio para alimentos 

destinados à saúde e ao bem-estar geral.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199517

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos para os cuidados 

da pele, incluindo limpeza e condicionamento do rosto 

e da pele, tratamento de doenças de pele; preparações 

de maquilhagem e produtos de toilette; cremes para os 

olhos; hidratantes para os olhos; máscaras de gel para 

os olhos; produtos para os cuidados da pele e do corpo 

para uso profissional e doméstico, incluindo máscaras 

para o rosto, sabonetes líquidos para o rosto, loções 

de beleza e preparações para os cuidados de beleza, 

preparações para os cuidados das unhas, como loções 

para fortalecer as unhas, óleos e loções de massagem, 

loções cosméticas para toalhetes humedecidos, prepa-

rações para branquear a pele, produtos para proteção 

solar da pele, óleos essenciais, géis de banho, soros 

de beleza, soros para a pele, esfoliantes para a pele, 

emolientes para a pele, produtos de beleza para os 

contornos do rosto e do corpo; preparações cosméticas 

adelgaçantes; produtos cosméticos capilares, como 

loções, champôs, condicionadores, ceras, loções fixa-

doras para cabelos ondulados, ceras depilatórias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199518

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos de tratamento para estética 

facial que utilizam ondas ultrassónicas; dispositivo 

electrónico portátil que gera energia de alta frequência 

para o tratamento terapêutico da pele; aparelhos de te-

rapia eléctrica de baixa frequência; dispositivo de mas-

sagem para uso pessoal; equipamento de massagem, 

nomeadamente massageadores portáteis, massageador 

para olhos, aparelhos de massagem; termómetros clí-

nicos; massageadores faciais; aparelhos de beleza para 

terapia de luz, massagem, limpeza, terapia de calor, 

terapia magnética ou terapia de som.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199519

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited
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  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda por grosso, on-line e 

venda a retalho relacionados com cosméticos, produtos 

de higiene pessoal, dispositivos portáteis de massagem 

facial, produtos para os cuidados da pele e dispositivos 

para os cuidados da pele; gestão de negócios, serviços 

de assessoria de negócios, gestão de vendas, planea-

mento, colocação e monitorização de encomendas de 

produtos de consumo para cosméticos e produtos e 

dispositivos para os cuidados da pele; fornecimento de 

informações e artigos comerciais, informações e mate-

riais promocionais e de marketing, todos relacionados 

com a venda de produtos e dispositivos cosméticos e 

de cuidados com a pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199520

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos para os cuidados 

da pele, incluindo limpeza e condicionamento do rosto 

e da pele, tratamento de doenças de pele; preparações 

de maquilhagem e produtos de toilette; cremes para os 

olhos; hidratantes para os olhos; máscaras de gel para 

os olhos; produtos para os cuidados da pele e do corpo 

para uso profissional e doméstico, incluindo máscaras 

para o rosto, sabonetes líquidos para o rosto, loções 

de beleza e preparações para os cuidados de beleza, 

preparações para os cuidados das unhas, como loções 

para fortalecer as unhas, óleos e loções de massagem, 

loções cosméticas para toalhetes humedecidos, prepa-

rações para branquear a pele, produtos para proteção 

solar da pele, óleos essenciais, géis de banho, soros 

de beleza, soros para a pele, esfoliantes para a pele, 

emolientes para a pele, produtos de beleza para os 

contornos do rosto e do corpo; preparações cosméticas 

adelgaçantes; produtos cosméticos capilares, como 

loções, champôs, condicionadores, ceras, loções fixa-

doras para cabelos ondulados, ceras depilatórias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199521

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos de tratamento para estética 

facial que utilizam ondas ultrassónicas; dispositivo 

electrónico portátil que gera energia de alta frequência 

para o tratamento terapêutico da pele; aparelhos de te-

rapia eléctrica de baixa frequência; dispositivo de mas-

sagem para uso pessoal; equipamento de massagem, 

nomeadamente massageadores portáteis, massageador 

para olhos, aparelhos de massagem; termómetros clí-

nicos; massageadores faciais; aparelhos de beleza para 

terapia de luz, massagem, limpeza, terapia de calor, 

terapia magnética ou terapia de som.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199522

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda por grosso, on-line e 

venda a retalho relacionados com cosméticos, produtos 

de higiene pessoal, dispositivos portáteis de massagem 

facial, produtos para os cuidados da pele e dispositivos 

para os cuidados da pele; gestão de negócios, serviços 

de assessoria de negócios, gestão de vendas, planea-
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mento, colocação e monitorização de encomendas de 

produtos de consumo para cosméticos e produtos e 

dispositivos para os cuidados da pele; fornecimento de 

informações e artigos comerciais, informações e mate-

riais promocionais e de marketing, todos relacionados 

com a venda de produtos e dispositivos cosméticos e 

de cuidados com a pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199523

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, online e 

grossistas relacionados com produtos de saúde e be-

leza, produtos para os cuidados da pele, cosméticos, 

produtos de beleza, produtos alimentares, suplementos 

nutricionais e dietéticos; apresentação de produtos e 

serviços utilizando meios electrónicos, incluindo tele-

vendas e compras ao domicílio, para a venda de pro-

dutos de saúde e beleza, produtos para os cuidados da 

pele, cosméticos, produtos de beleza, produtos alimen-

tares, suplementos nutricionais e dietéticos; serviços 

de encomenda on-line informatizados; organização 

de eventos promocionais para fins comerciais ou pu-

blicitários; prestação de serviços de desenvolvimento 

empresarial, informações e artigos, informações e ma-

teriais promocionais e de marketing, incluindo on-line, 

sobre publicidade, gestão e administração de negócios 

e funções administrativas; serviços de assessoria em-

presarial; organização de exposições com fins comer-

ciais ou publicitários; organização de feiras comerciais 

com fins comerciais ou publicitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199524

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Panos (têxteis) de rosto, panos (toa-

lhas) de limpeza e toalhas de rosto para esfoliação e 

limpeza de pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199525

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos e bebidas dietéticos para 

uso no controlo de peso para fins medicinais; concen-

trados alimentares em pó para uso num programa de 

redução de peso para fins medicinais; preparações far-

macêuticas para uso na redução de peso; suplementos 

alimentares à base de enzimas; suplementos dietéticos 

de levedura; suplementos dietéticos de proteína de 

soro de leite; suplementos dietéticos de enzimas; su-

plementos alimentares dietéticos; suplementos alimen-

tares; suplementos nutricionais; suplementos alimen-

tares para uso como auxiliares de dieta; suplementos 

contendo minerais (produtos farmacêuticos); suple-

mentos contendo vitaminas (produtos farmacêuticos); 

suplementos contendo extractos de plantas (produtos 

farmacêuticos); suplementos contendo formulações 

à base de plantas (produtos farmacêuticos); enzimas 

alimentares (produtos farmacêuticos); produtos de 

fibra dietética; suplementos medicamentosos à base de 

colagénio para alimentos destinados à saúde e ao bem-

-estar geral; fermentos para uso farmacêutico; prepa-

rações médicas para efeitos adelgaçantes; chá adelga-

çantes para fins medicinais; pílulas de emagrecimento.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199526

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Panos (têxteis) de rosto, panos (toa-

lhas) de limpeza e toalhas de rosto para esfoliação e 

limpeza de pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199527

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01, 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêu-

ticas e medicinais; suplementos para a saúde para fins 

medicinais; bebidas medicinais; suplementos dietéticos 

de enzimas; suplementos dietéticos de proteína; suple-

mentos dietéticos de geleia real; suplementos dietéti-

cos de própolis; suplementos dietéticos de levedura; 

suplementos alimentares de gérmen de trigo; suple-

mentos alimentares dietéticos; suplementos alimen-

tares; suplementos nutricionais; suplementos alimen-

tares para uso como auxiliares de dieta; suplementos 

contendo vitaminas (produtos farmacêuticos); suple-

mentos contendo minerais (produtos farmacêuticos); 

suplementos contendo extractos de plantas (produtos 

farmacêuticos); suplementos contendo formulações à 

base de plantas (produtos farmacêuticos); suplementos 

medicamentosos à base de colagénio para alimentos 

destinados à saúde e ao bem-estar geral.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199534

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199535

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199536

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199537

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199538

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199539

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199540

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199541

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199542

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199543

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199544

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199545

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199546

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199547

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199548

[220]  Data de pedido : 2022/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199551

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : Kabushiki Kaisha Lawson (also 

trading as Lawson, Inc.)

  Endereço : 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo 141-8643 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

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

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite, 

queijo, manteiga, iogurtes e outros produtos lácteos; 

gorduras comestíveis; snacks à base de frutas, de le-

gumes, de feijões ou de frutos oleaginosos; animais 

aquáticos comestíveis frescos, refrigerados ou conge-

lados (não vivos); produtos lácteos; produtos de carne 

processada; marisco processado; frutos e vegetais pro-

cessados; pedaços de tofu frito [abura-age]; pedaços de 

tofu liofilizado [kohri-dofu]; geleia de raiz de língua-

-do-diabo [konnyaku]; leite de soja; tofu; grãos de soja 

fermentados [natto]; ovos processados; guisados de 

caril, guisados e misturas para sopa pré-cozinhados; 

flocos secos de erva-patinha para polvilhar sobre ar-

roz em água quente [ochazuke-nori]; furi-kake [flocos 

secos de peixe, carne, legumes ou algas marinhas]; 

acompanhamentos feitos de grãos de soja fermentados 

[name-mono]; leguminosas em conserva; alimentos de 

proteínas para consumo humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199552

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : Kabushiki Kaisha Lawson (also 

trading as Lawson, Inc.)

  Endereço : 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo 141-8643 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chás e cacau e substitutos dos 

mesmos; arroz, massas alimentares e talharim [mas-

sas com ovos]; tapioca e sagú; farinha e preparações à 

base de cereais; pão, produtos de pastelaria e confei-

taria; chocolate; gelados [sorvetes], sorvetes [gelados] 

e outros gelados alimentares; açúcar, mel, xarope de 

melaço; levedura, fermento em pó; sal, temperos, espe-

ciarias, ervas em conserva; vinagres, molhos e outros 

condimentos; gelo [água congelada]; matérias ligantes 

para gelados; amaciantes de carne para fins domésti-

cos; preparações para endurecer nata batida; prepara-

ções aromáticas para a alimentação, sem serem óleos 

essenciais; bebidas preparadas com café e bebidas à 

base de café; bebidas preparadas com cacau e bebidas 

à base de cacau; açúcar candy, sobremesas e snacks 

não à base de frutas, de legumes, de feijões ou de fru-

tos oleaginosos; sanduiches; brioches cozidos a vapor 

recheados com carne picada [Chuka-manjuh]; hambúr-

gueres em pãezinhos; pizzas; sandes de cachorro quen-

te; tartes de carne [empadas de carne]; misturas para 

gelados; misturas para sorvetes; café verde; cremes 

de chocolate para barrar; bolinhos de massa chineses 

recheados e cozidos [gyoza cozido]; bolinhos de massa 

chineses cozinhados a vapor [shumai cozido]; sushi; 

bolinhos fritos de massa misturada com polvo em 

cubos [takoyaki]; almoços embalados compostos por 
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arroz, com adição de carne, peixe ou legumes; ravioli; 

levedura em pó; koji [arroz maltado fermentado]; mis-

turas instantâneas de confeitaria; molhos para massas 

alimentares; subprodutos de arroz para uso alimentar 

[saké lees]; arroz descascado; aveia descascada; cevada 

descascada; glúten para uso alimentar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199553

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : Kabushiki Kaisha Lawson (also 

trading as Lawson, Inc.)

  Endereço : 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo 141-8643 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquiculturas, 

hortícolas e florestais em bruto e não transformados; 

grãos e sementes em bruto ou não processados; frutas 

e legumes frescos, ervas aromáticas frescas; plantas e 

flores naturais; bolbos, sementes e sementeiras para 

plantação; animais vivos; alimentos e bebidas para ani-

mais; malte; coroas de flores naturais para cerimónias 

ou funerais; iscos para pesca [vivos]; lúpulo; animais 

aquáticos comestíveis [vivos]; algas marinhas comestí-

veis não transformadas; folhas de chá não processadas; 

plantas açucareiras não transformadas; milho painço 

não transformado; milho miúdo não transformado; 

sésamo comestível, não processado; trigo sarraceno, 

não processado; milho [grãos não processados]; milho 

japonês não transformado; trigo, cevada e aveia, não 

processados; arroz não trabalhado; sorgo não transfor-

mado; alimentos de proteínas para consumo animal; 

árvores [plantas]; ervas [plantas]; relva natural; flores 

secas; arbustos jovens; erva-dos-prados [ervas frescas]; 

árvores anãs em vasos (Bonsai); mamíferos vivos, pei-

xe vivo [não sendo para alimentação], pássaros vivos 

e insetos vivos; ovos de bichos da seda; casulos para 

criação de bichos-da-seda; ovos fertilizados para incu-

bar; sementes de árvore de Urushi; cortiça em bruto; 

folhas de palmeira [matérias em bruto].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199554

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : Kabushiki Kaisha Lawson (also 

trading as Lawson, Inc.)

  Endereço : 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo 141-8643 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas sem álcool; águas 

minerais e gasosas; bebidas de fruta e sumos de frutas; 

xaropes e outras preparações para fazer bebidas não 

alcoólicas; bebidas gaseificadas [refrigerantes]; sumos 

de legumes [bebidas]; extratos de lúpulo para o fabrico 

de cerveja; bebidas à base de soro de leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199555

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : Kabushiki Kaisha Lawson (also 

trading as Lawson, Inc.)

  Endereço : 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo 141-8643 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com exceção das 

cervejas); preparações para produzir bebidas alcoóli-

cas; saké; licor branco japonês [shochu]; sucedâneos 

do saké; mistura japonesa de licor à base de arroz doce 

[shiro-zake]; licores japoneses regenerados [naoshi]; 

licor misto japonês à base de shochu [mirin]; licores 

ocidentais; bebidas alcoólicas de frutas; bebidas japo-

nesas à base de shochu [chuhai]; licores chineses; lico-

res aromatizados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199556

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : Kabushiki Kaisha Lawson (also 

trading as Lawson, Inc.)



14986    38   2022  9  21 

  Endereço : 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo 141-8643 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ministração de negócios comerciais; funções de escri-

tório; serviços de publicidade e anúncio; marketing; 

promoção dos bens e serviços de terceiros através de 

emissão de selos (cupões) comerciais; promoção dos 

bens e serviços de terceiros através de emissão de car-

tões de fidelidade e cupões; preparação de contratos 

de compra e venda de produtos e serviços para outros 

e fornecimento de informação relacionada com os 

mesmos; análise de gestão de negócios comerciais; 

consultoria empresarial; processamento administrati-

vo de ordens de compra; pesquisa [investigação] de 

marketing; análise de marketing; fornecimento de in-

formações relacionadas com vendas comerciais; gerên-

cia administrativa de hotéis; elaboração de extratos de 

contas; angariação de assinaturas de jornais; aluguer 

de material publicitário; aluguer de máquinas de es-

crever, fotocopiadoras e equipamento para processa-

mento de texto; serviços de leilões prestados na Inter-

net; serviços de leilões; reprodução de documentos; 

serviços de agência para pedido de admissão (serviços 

de trabalhos administrativos); arquivo de documentos 

ou de fitas magnéticas [funções de secretariado]; pres-

tação de informações sobre emprego; aluguer de má-

quinas de venda automática; serviços de agência para 

participação de contrato de radiodifusão por satélite 

(serviços de assistência e gestão de negócios); serviços 

de venda a retalho ou por grosso para uma variedade 

de produtos em cada domínio de vestuário, alimentos 

e bebidas, e produtos de uso diário, transporte de to-

dos os bens em conjunto; serviços de venda a retalho 

ou por grosso para tecidos e cobertas para cama; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso para vestuário; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para calça-

do; serviços de venda a retalho ou por grosso para sa-

cos e bolsas; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para artigos de higiene pessoal; serviços de venda a re-

talho ou por grosso para alimentos e bebeidas; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso para licores; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso para carne; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso para marisco; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para legu-

mes e frutas; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para pão e brioches; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para confeitaria; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para arroz e cereais; serviços de venda a re-

talho ou por grosso para leite; serviços de venda a re-

talho ou por grosso para bebidas gaseificadas não al-

coólicas e bebidas de frutas não alcoólicas; serviços de 

venda a retalho ou por grosso para chá, café e cacau; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para alimen-

tos processados; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para automóveis, peças e acessórios de automó-

veis; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

veículos motorizados de duas rodas, peças e acessórios 

de veículos motorizados de duas rodas; serviços de 

venda a retalho ou por grosso para bicicletas, peças e 

acessórios de bicicletas; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para mobiliário; serviços de venda a retalho 

ou por grosso para acessórios para marcenaria; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso para tapetes japo-

neses feitos de palha de arroz (tatame); serviços de 

venda a retalho ou por grosso para equipamentos ritu-

ais; serviços de venda a retalho ou por grosso para ma-

quinaria e aparelhos eléctricos; serviços de venda a re-

talho ou por grosso para ferramentas manuais aguça-

das ou lâminas, ferramentas manuais, hardware; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso para equipamen-

tos de cozinha, utensílio de limpeza e utensílios de la-

vagem; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas e 

provisões médicas; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para cosméticos, artigos de higiene pessoal, 

dentífricos, sabonetes e detergentes; serviços de venda 

a retalho ou por grosso para máquinas, materias e ins-

trumentos agrícolas; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para flores naturais e árvores [plantas]; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso para combustí-

veis; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

produtos de impressão; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para papel e artigos de papelaria; serviços 

de venda a retalho ou por grosso para artigos desporti-

vos; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de jogos; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para instru-

mentos e discos de música; serviços de venda a retalho 

ou por grosso para máquinas e aparelhos fotográficos 

e materias fotográficas; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para relógios, relógios de pulso e lentes de 

óculos [lunetas e óculos de proteção]; serviços de ven-

da a retalho ou por grosso para tabaco e artigos para 

fumadores; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para materiais de construção; serviços de venda a reta-

lho ou por grosso para pedras preciosas em bruto e se-

mitrabalhadas e suas imitações; serviços de venda a 



N.º 38 — 21-9-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14987

retalho ou por grosso para animais de estimação; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso para químicos, 

bálsamo do canadá, copal, sandáraca [resina], gomas-

-lacas, óleo de pinho, resina de dâmar, mordentes, al-

mécega, goma de pinho [resina natural em estado bru-

to], conservantes da madeira, preparações antiestáti-

cas para uso doméstico, desengordurantes para uso 

doméstico, preparações para remoção de ferrugem, 

benzina para remover nódoas, amaciadores de tecidos 

para uso em lavandaria, lixívia para roupa, lubrifican-

tes sólidos, alcatrão, pez, agentes de ligação para gela-

dos, amaciantes de carne para fins domésticos, prepa-

rações para endurecer nata batida; serviços de venda a 

retalho ou por grosso para adesivos à base de matérias 

plásticas, sem ser para papelaria ou uso doméstico, 

adesivos para afixar cabelo postiço, adesivos para afi-

xar pestanas postiças, goma de amido para lavandaria, 

gelatina de algas para uso em lavandaria [funori], ade-

sivos e outros adesivos para papelaria ou uso domésti-

co; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

massa adesiva de óleo, tintas e preparações para remo-

ver tintas; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para tinta de recarga de cartuchos de impressão a jato 

de tinta, tinta para impressão; serviços de venda a re-

talho ou por grosso para pomadas para calçado, graxa 

para calçado [pomada para calçado], graxa para calça-

do; serviços de venda a retalho ou por grosso para pre-

parações para polir, óleos e gorduras para a conserva-

ção do couro; serviços de venda a retalho ou por gros-

so para perfumaria, preparações aromáticas para a 

alimentação; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para incenso; serviços de venda a retalho ou por gros-

so para graxas contra a ferrugem, óleos minerais e lu-

brificantes para fins industriais [sem ser para combus-

tíveis]; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

ceras [matérias primas], lacre, cera para esquis; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso para máquinas e 

ferramentas para trabalhar metais, aparelhos de solda-

dura a arco, máquinas para cortar metal, aparelhos 

elétricos de soldadura; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para máquinas de costura, peças e acessó-

rios de máquinas de costura; serviços de venda a reta-

lho ou por grosso para cabinas para pintura à pistola, 

máquinas e aparelhos de pintura; serviços de venda a 

retalho ou por grosso para máquinas para empacotar 

ou embalar; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para tornos de oleiro; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para máquinas e aparelhos para a transfor-

mação de matérias plásticas; serviços de venda a reta-

lho ou por grosso para máquinas e instrumentos pneu-

máticos ou hidráulicos; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para máquinas dispensadoras de fita adesi-

va, máquinas de estampar automáticas, aparelhos para 

foto-decalque, caixas registadoras, máquinas de contar 

e separar moedas, painéis de sinalização eléctrica para 

exibição de valores-alvo, saídas de corrente ou simila-

res, fotocopiadoras, instrumentos matemáticos, má-

quinas de carimbo de data e hora, relógios de ponto, 

máquinas de escritório para cartões perfurados, má-

quinas de voto, aparelhos de verificação de selos de 

correio, máquinas para imprimir endereços, fitas de 

tinta, máquinas de afixação de selos automáticas, agra-

fadores operados eletronicamente [papelaria], máqui-

nas de selar para escritórios, máquinas para obliterar 

selos, instrumentos para desenho, máquinas de escre-

ver, escritores de cheque, aparelhos e máquinas para 

mimeografar, duplicadores de relevo, máquinas tritu-

radoras de papel, máquinas para franquiar [para colar 

selos ou imprimir a franquia], duplicadores rotativos; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para apare-

lhos de ar condicionado; serviços de venda a retalho 

ou por grosso para máquinas e aparelhos de congela-

ção; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

máquinas distribuidoras automáticas; serviços de ven-

da a retalho ou por grosso para máquinas de lavar 

para fins industriais [lavandaria], e secadores de roupa 

[elétricos, para fins industriais]; serviços de venda a re-

talho ou por grosso aparelhos para massagens estéticas 

para fins industriais, máquinas e aparelhos para usar 

em salões de beleza ou barbearias [não incluindo ca-

deiras para cabeleireiros], cadeiras para cabeleireiros 

para usar em salões de beleza ou barbearias; serviços 

de venda a retalho ou por grosso aparelhos para má-

quinas para misturar alimentos para uso comercial, 

máquinas para descascar alimentos para uso comer-

cial, máquinas de lavar louça para uso industrial, má-

quinas para cortar, picar e fatiar alimentos para uso 

comercial, equipamentos de cozinha para fins indus-

triais, máquinas de secar loiça para fins industriais, 

aparelhos de desinfeção de louça para uso industrial; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para encera-

doras elétricas para uso industrial, aspiradores para 

uso industrial; serviços de venda a retalho ou por gros-

so para pulverizadores acionados eletricamente para 

desinfetantes, inseticidas e desodorizantes [não para 

fins agrícolas]; serviços de venda a retalho ou por gros-

so para lâminas, eixos ou fusos, rolamentos, uniões de 

eixos [máquinas] ou conetores, rolamentos [elementos 

de máquinas]; serviços de venda a retalho ou por gros-

so para polias metálicas [não incluindo elementos de 
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máquinas], transmissões para máquinas; serviços de 

venda a retalho ou por grosso para molas, amortece-

dores; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

aparelhos de controlo remoto; serviços de venda a re-

talho ou por grosso para válvulas, torneiras, válvulas 

reguladoras de nível nos reservatórios, torneiras para 

canalização; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para uniões de tubos, flanges [brames] metálicos, jun-

tas, tranças; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para chaves, chaves metálicas; serviços de venda a re-

talho ou por grosso para dispositivos de salvação, pa-

raquedas; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para extintores de incêndio, bocas de incêndio, bocas 

de incêndio, agulhetas para mangueiras de incêndio, 

pulverizadores contra incêndio, mangueiras de incên-

dio; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

barreiras antipoluição flutuantes; serviços de venda a 

retalho ou por grosso para alarmes de incêndio, alar-

mes de fugas de gás, aparelhos de alerta antirroubo, 

aparelhos de alerta antirroubo para veículos; serviços 

de venda a retalho ou por grosso para capacetes de 

proteção; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para sinais rodoviários em metal (não luminosos e não 

mecânicos), triângulos de sinalização de avaria para 

veículos, sinais de trânsito (luminosos ou mecânicos), 

sinais rodoviários (não luminosos, não mecânicos e 

não metálicos); serviços de venda a retalho ou por 

grosso para fatos de mergulhador, aparelhos para mer-

gulhadores; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para máquinas cortadoras de relva [máquinas]; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso para dispositivos 

elétricos para abertura de estores, dispositivos elétri-

cos para puxar cortinados, dispositivos elétricos para 

abertura de portas; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para incineradoras de lixo para uso industrial; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para depósi-

tos em metal, reservatórios de armazenamento de lí-

quidos em alvenaria [para fins industriais], depósitos 

de água industriais em alvenaria, tanques não metáli-

cos nem em alvenaria; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para esquentadores de água por energia so-

lar; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

aparelhos e máquinas para a purificação da água; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso para máquinas 

e aparelhos de compactação de resíduos, máquinas de 

eliminação de lixo; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para aparelhos e instrumentos de laboratório; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para máqui-

nas e instrumentos de medida ou de exame; serviços 

de venda a retalho ou por grosso para aparelhos e ins-

trumentos médicos; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para auxiliares da marcha para uso médico, 

muletas, cadeiras de rodas; serviços de venda a retalho 

ou por grosso para âncoras, barcos-bomba contra in-

cêndios, embarcações e seus acessórios e peças, postes 

de amarração [sem ser metálicos], lonas, velas; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso para carrinhos de 

compras, riquexós, trenós [veículos], carrinhos de car-

ga manuais, carrinhos de transporte, carruagens puxa-

das por cavalos, atrelados para bicicletas; serviços de 

venda a retalho ou por grosso para composições para a 

reparação dos aros das rodas de penumáticos, compo-

sições para a reparação de câmaras de ar de pneus; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para conten-

tores para transporte; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para carrinhos de bebé; serviços de venda a 

retalho ou por grosso para fios de borracha e linhas re-

vestidas de borracha [não para uso têxtil], fios e linhas 

de fibra química [não para uso têxtil], fibras de amian-

to e fibras; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para tiras [produtos semiacabados], faixas; serviços de 

venda a retalho ou por grosso para matérias têxteis; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para olea-

dos, tecidos gomados impermeáveis, tecidos revestidos 

de vinil, tecidos em matérias têxteis com borracha, te-

cido em couro, matérias filtrantes em materiais têxteis; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para pena-

cho e borlas semitrabalhadas [passamanaria]; serviços 

de venda a retalho ou por grosso para respiradores 

para filtragem do ar, máscaras de gás, máscaras de sol-

dadura, máscaras de proteção, vestuário para a prote-

ção contra fogo, capuzes de prevenção de catástrofes; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para luvas 

para proteção contra acidentes, luvas isolantes, luvas 

de trabalho em algodão, luvas para uso doméstico; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso para luvas para 

uso médico; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para fraldas, capas para fraldas; serviços de venda a 

retalho ou por grosso para laços e cordas em borracha, 

correias em couro, tranças de palha, cordões de malha, 

sanada-himo [cordões de estilo japonês], cordões en-

gomadas, cordões [faixa], cordas, cordões [laços]; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso para cabos me-

tálicos; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

redes [não em metal], produtos para redes e telas me-

tálicas; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

caixas em metais comuns, recipientes de embalagem 

em vidro ou porcelana, recipientes de embalagem em 

madeira, bambú ou plásticos, caixas de cartão para 

embalagens, contentores para embalagem em matérias 
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têxteis, contentores para embalagem em palha, conten-

tores para embalagem em borracha, rolhas em borra-

cha, tampas e cápsulas de borracha [recipientes de em-

balagem], recipientes de embalagem de couro, elásti-

cos para encadernação; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para enfia-agulhas, afiadores de giz de al-

faiate, moldes em papel, giz para alfaiates, bastidores 

para bordar, tábuas de engomar, pulverizadores para 

alfaiates, tábuas de engomar [kotedai], placas de mar-

cação para usar com uma lâmina de impressão [hera-

-dai], agulhas de tricotar, caixas de costura, lâminas 

de impressão para alfaiates, dedais para coser, almofa-

das para alfinetes [pregadeiras], caixas para agulhas; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para mistu-

radores de água de banheiras de hidromassagem 

[yukakibo], bancos para casa de banho, baldes de casa 

de banho, cortinas de duche, tapetes para banho para 

lavatórios; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para placas de identificação e placas de identificação 

de portas; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para estandartes em papel, bandeiras em papel, mas-

tros de bandeiras, estandartes e bandeiras [não em pa-

pel]; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

lanternas de pé em papel [andon], lanternas portáteis 

em papel [chochin]; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para torcidas [pavios] de candeeiros, candeei-

ros a gás, candeeiros a óleo, tubos para candeeiros; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para velas e 

candelabros [castiçais]; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para escalfetas de bolso descartáveis, bra-

seiras não elétricas, escalfetas de bolso, escalfetas de 

bolso japonesas com combustível, botijas de água 

quente; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

gotoku [trempes para aquecedores de carvão japone-

ses para uso doméstico], tachos de fogo para transpor-

tar carvão vivo [juno], foles para chaminés [instrumen-

tos manuais], extintores de carvão japonês [hikeshitsu-

bo], tenazes para lareira, instrumentos para consertar 

cinzas em braseiro de carvão, peneiras para cinzas 

[utensílios domésticos], baldes de carvão; serviços de 

venda a retalho ou por grosso para papel apanha-mos-

cas, mata-moscas; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para ratoeiras para ratos e ratazanas; serviços 

de venda a retalho ou por grosso para estacas não me-

tálicas para plantas ou árvores, vasos para flores, apa-

relhos hidropônicos para horticultura doméstica, rega-

dores; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

trelas para cães, roupas para animais domésticos, ca-

mas para cães domésticos, casotas para cães, caixas de 

nidificação para aves pequenos, recipientes para ali-

mentos destinados a animais de estimação, escovas 

para animais de estimação, produtos de mastigação 

para cães domésticos, gaiolas para pássaros, banheiras 

para pássaros, brinquedos para animais de estimação; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para escado-

tes e escadas portáteis; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para caixas de correio; serviços de venda a 

retalho ou por grosso para cabides metálicos; serviços 

de venda a retalho ou por grosso para escovas para 

vestuário; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para toalhas higiénicas de papel para as mãos, toalhas 

de papel, guardanapos de mesa em papel, toalhas de 

mãos em papel, lenços de bolso [em papel]; serviços de 

venda a retalho ou por grosso para urinóis, bacias hi-

giénicas, penicos; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para cestos para compras de supermercado; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para cassete-

tes; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

porquinhos mealheiros; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para amuletos da sorte [omamori], loterias 

sagradas [omikuji]; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para etiquetas para bagagem; serviços de venda 

a retalho ou por grosso para incineradoras de lixo para 

uso doméstico; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para reservatórios de água para uso doméstico; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para pacotes 

de refrigeração ou de aquecimento cheios de substân-

cias químicas prontas para reagir quando necessário 

(utensílios de uso doméstico); serviços de venda a reta-

lho ou por grosso para placas suspensas [tabuleiros 

perfurados de estilo japonês usando ganchos posicio-

nais]; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

caixas de ferramentas, caixas de trabalho; serviços de 

venda a retalho ou por grosso para distribuidores de 

toalhas, pulverizadores para inseticidas [ferramentas], 

caixas metálicas para a distribuição de toalhas de pa-

pel, dispensadores de sabonete; serviços de venda a re-

talho ou por grosso para aquários de interior e seus 

acessórios; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para unidades de sanitas com um autoclismo, distri-

buidores de desinfetante para lavabos, sanitas, assen-

tos para usar com sanitas de estilo japonês, coberturas 

para assentos de retretes, unidades de sanitas para be-

bés, suportes para papel higiénico, coberturas para as-

sentos de retretes em materiais têxteis; serviços de 

venda a retalho ou por grosso para cabeças de chuvei-

ros, instalações de casa de banho; serviços de venda a 

retalho ou por grosso para fogões não elétricos; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso para tapetes de 

entrada em metal, estores de janelas interiores [mobi-
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liário], estores em cana, vime ou bambu [sudare], cor-

tinas de contas para decoração, persianas para janelas 

[estores], coberturas de cadeiras em materiais têxteis, 

tapeçarias murais em matérias têxteis, cortinas, roupa 

de mesa, reposteiros [cortinas de pano grosso], revesti-

mentos para chão, tapeçarias murais em matérias têx-

teis; serviços de venda a retalho ou por grosso para va-

sos para flores, taças para flores, espanta-espíritos [de-

coração]; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para biombos [mobiliário], biombos orientais desdo-

bráveis [byobu]; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para coberturas plásticas para uso agrícola, lo-

nas [toldos] sem ser para navios, tendas sem ser de 

campismo; serviços de venda a retalho ou por grosso 

para bancos [mobiliário]; serviços de venda a retalho 

ou por grosso para lanternas em pedra; serviços de 

venda a retalho ou por grosso para painéis de afixação, 

balões publicitários; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para amostras de comida de modelo artificial; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para lagos 

de jardim artificiais [estruturas]; serviços de venda a 

retalho ou por grosso para estufas transportáveis me-

tálicas para uso doméstico; serviços de venda a retalho 

ou por grosso para relva artificial; serviços de venda a 

retalho ou por grosso para troféus [taças de prêmios], 

placas comemorativas; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para flores artificiais; serviços de venda a 

retalho ou por grosso para manequins, expositores 

para vestuário; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para fatos de carnaval; serviços de venda a re-

talho ou por grosso para aparelhos para a pesca, isco 

artificial para pesca; serviços de venda a retalho ou 

por grosso para artigos para recolha de insetos; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso para pinturas e 

obras de caligrafia, molduras; serviços de venda a reta-

lho ou por grosso para gravura; serviços de venda a re-

talho ou por grosso para registos de média (pre-grava-

dos), fotografias (impressas), suportes para fotografias; 

serviços de venda a retalho ou por grosso para fósfo-

ros; serviços de venda a retalho ou por grosso para 

proteínas para alimentos de consumo humano, glúten 

para uso alimentar, proteínas para alimentos de con-

sumo animal; serviços de venda a retalho ou por gros-

so para sementes de árvore de urushi, folhas de madei-

ra para embrulhar comida japonesa como materiais 

[kyogi], samambaias [material não trabalhado ou par-

cialmente trabalhado], bambu, peles de bambu [mate-

rial não trabalhado ou parcialmente trabalhado], tiras 

para atar a vinha, vime, cascas de árvores, cortiça em 

bruto, folhas de palmeira [não trabalhadas], cana [ma-

téria em bruto ou semitrabalhada], pressa [igusa], feno 

de palha brava (onigaya) [matéria em bruto ou semi-

trabalhada], junças [material não trabalhado ou par-

cialmente trabalhado], agregado vegetal para gesso 

[susa], palhas de trigo, cevada, aveia, ou arroz; serviços 

de venda a retalho ou por grosso para serradura, su-

maúma [paina], aparas de madeira, lã de madeira, cas-

cas de arroz, resíduos de cera; serviços de venda a re-

talho ou por grosso para presas (dentes) [matérias em 

bruto ou semitrabalhadas], barbas de baleia, conchas e 

côdeas, chifres artificiais, marfim [matéria em bruto 

ou semitrabalhada], chifres de animais, dente de ani-

mal, conchas de tartaruga [matéria em bruto ou par-

cialmente trabalhada], osso de animal [matéria em 

bruto ou semitrabalhada], coral [matéria em bruto ou 

semitrabalhada]; serviços de venda a retalho ou por 

grosso para cerdas de porco para fabrico de escovas, 

pelo de gado, cabelo humano, pelo de guaxinim, cer-

das de suínos não para fabrico de escovas, crina de ca-

valo, penas soltas e penugem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199557

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : Kabushiki Kaisha Lawson (also 

trading as Lawson, Inc.)

  Endereço : 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo 141-8643 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; serviços de agên-

cias de alojamento (hotéis, pensões); serviços de bar; 

alojamento para animais; reserva de pensões; serviços 

de pensões; serviços de cafés; serviços de cafeterias; 

serviços de cantinas [refeitórios]; serviços de catering; 

serviços de campos de férias [hospedagem/albergaria]; 

reserva de hotéis; serviços de hotéis; serviços de mo-

téis; serviços de campismo; serviços de fornecimento 

de alimentos e bebidas para consumo em lojas de con-

veniência; fornecimento de oden  cozido para con-

sumo em lojas de conveniência; fornecimento de chá, 

café, cacau, bebidas gaseificadas ou bebidas de sumos 

de frutas; aluguer de alojamento temporário; serviços 

de restaurantes; serviços de restaurantes self-service; 
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serviços de snack-bares; reserva de alojamento tem-

porário; serviços de alojamento de turistas; decoração 

de alimentos; serviços personalizados de chefes de 

cozinha; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de 

salas de reunião; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas 

de mesa, copos; informações e aconselhamento em re-

lação à preparação de refeições; aluguer de tendas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199560

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Lavandaria, lavagem, manutenção, re-

paração, renovação, prensagem, limpeza, engomagem, 

tratamento e transformação (reparação) de todos os 

artigos têxteis e de couro, em particular sacos, calça-

do, vestuário, acessórios de moda, e os seus compo-

nentes em todos os materiais, em particular metal, re-

sina, plástico, strass, esmalte; manutenção e reparação 

de relógios e jóias; fornecimento de informações sobre 

a reparação e manutenção de todos os produtos feitos 

total ou parcialmente de couro, tecidos, têxteis, metal, 

resina, plástico, strass, esmalte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199561

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Serviços de processamento de mate-

riais, ou seja, couro, metal, tecidos, têxteis, incluin-

do cura, acabamento, branqueamento, coloração de 

couro, corte de têxteis, corte de tecidos, desengordu-

ramento de couro, granulação de couro, impermea-

bilização, impressão de padrões, impressão 3D, acol-

choamento, retoque, tingimento, curtimento de couro, 

trabalho de couro; informação, aconselhamento e 

assistência no processamento de materiais; montagem 

de materiais por encomenda para terceiros; reciclagem 

e recuperação de materiais e resíduos; produção de 

produtos em pele e em peles sintéticas, reciclagem de 

metais, vestuário, couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199566

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Allianzmen Limited

  Endereço : 111-113

21 8

 Unit 8, 21/F., Futura Plaza, 111-113 How Ming Street, 

Kwun Tong, Kowloon, 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/199568

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : Safe & Sound Solutions Limited

  Endereço : Unit A, 5/F, Cheung Wah Industrial 

Building, 10-12 Shipyard Lane, Quarry Bay, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199569

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, 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/199570

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199571

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon 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/199572

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199573

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon 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/199574

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199575

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, 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/199576

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44
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[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199577

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Great Point Strategic Limited

  Endereço : 

116

 Sea Meadow House, (P.O. Box 116), Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199578

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Great Point Strategic Limited

  Endereço : 

116

 Sea Meadow House, (P.O. Box 116), Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199579

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Great Point Strategic Limited

  Endereço : 

116

 Sea Meadow House, (P.O. Box 116), Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

鮁

鮁

鮟鱇
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199580

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Great Point Strategic Limited

  Endereço : 

116

 Sea Meadow House, (P.O. Box 116), Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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饢
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199581

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Great Point Strategic Limited

  Endereço : 

116

 Sea Meadow House, (P.O. Box 116), Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199582

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Great Point Strategic Limited

  Endereço : 

116

 Sea Meadow House, (P.O. Box 116), Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199583

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Guangdong Yifang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

 Qifeng Industrial Zone, Lishui Town, Nanhai District, 

Foshan City, Guangdong province, P. R. China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199584

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Guangdong Yifang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

 Qifeng Industrial Zone, Lishui Town, Nanhai District, 

Foshan City, Guangdong province, P. R. China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199585

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 Guangdong Yifang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

 Qifeng Industrial Zone, Lishui Town, Nanhai District, 

Foshan City, Guangdong province, P. R. China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199595

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[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 : 

/

/ /

CD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199596

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199597

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199598

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos de vídeo; software 

de computador; software de entretenimento inte-

ractivos; aplicações de software informático para 

websites; programas informáticos de jogos electróni-

cos; software informático para descarregar, transmitir, 

receber, fornecer, publicar, extrair, codificar, descodi-

ficar, leitura, armazenamento e organizar dados audio-

visuais, videográficos e escritos; software informático 

para gestão de jogos de computador e vídeo para 

utilização em redes sociais; software de computador 

para recolha, processamento, monitorização, análise, 

gestão e/ou comunicação de informação, para utiliza-

ção e desempenho de software, sítios na rede, mundos 

virtuais e conteúdos audiovisuais para utilização no 

campo da concepção de software de computador e 

programação de jogos de computador, actividades 

online, Internet e sítios na rede; software informático 

de gestão de bases de dados; software informático 

antivírus; software informático descarregável para o 

acesso, navegação e pesquisa em bases de dados em 

online; aplicações móveis descarregáveis; aplicações 

móveis descarregáveis com jogos e jogos de fortuna 

e azar; software informático para enviar e receber 

mensagens electrónicas, gráficos, imagens, conteúdo 

áudio e audiovisual através de redes globais de co-

municação; software de computador para permitir o 

carregamento, descarregamento, acesso, publicação, 

exibição, edição, blogging, e também para informação 

através de meios electrónicos e redes de computador 

e de comunicação; software informático para recolha, 

edição, organização, modificação, transmissão, arma-

zenamento e partilha de dados e informação; software 

informático para edição, modificação, compilação, 

armazenamento e partilha de vídeo; software infor-

mático para comunicação e interação com terceiros, e 

software informático de realidade virtual; publicações 

de software informático descarregáveis na natureza de 

ficheiros sendo manuais e guias do utilizador; ficheiros 

áudio descarregáveis e gravações de vídeo descarregá-

veis com jogos de computador e jogos de vídeo; painéis 

de informações electrónicos; dispositivos periféricos 

de computador; acessórios de computador; tapete de 

rato; CDs, CD-ROMs, DVDs e outros suportes para 

gravação ou com software infomático; altifalantes; 

auscultadores (headphones); microfones; teclados; rato 

de computador; unidades USB; cartões de memória; 

suportes electrónicos de armazenamento gravados 

com programas para smartphones; capas e estojos para 

smartphones, computadores tablete, telemóveis, com-

putadores portáteis e leitores de suportes portáteis; 

baterias; carregadores de bateria; carregadores USB 

(carregadores de bateria); cabos USB; auriculares; aus-

cultadores (headsets); películas protectores adaptados 

para smartphones, telemóveis; outros acessórios con-

cebidos para smartphones ou telemóveis; publicação 

electrónica descarregável; cartões de oferta e cartões 

de débito pré-pagos codificados magneticamente.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199599

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forne-

cimento de um jogo interactivo através de redes de 

comunicações electrónicas e ópticas; fornecimento de 

jogos electrónicos [não descarregáveis] para telemóveis 

através da Internet; fornecimento de entretenimento 

na natureza dos jogos electrónicos através de redes de 

comunicações electrónicas; fornecimento de jogos in-

teractivos em linha [não descarregáveis]; fornecimento 

de jogos em linha através da Internet e de redes de 

telefonia móvel; fornecimento de jogos de computador 

em linha; organização e realização de concursos de 

computador e jogos de vídeo; organização de concur-

sos para fins educativos ou de entretenimento; serviços 

de arranjo, organização e realização de conferências e 

seminários para fins educativos; organização, produ-

ção e apresentação de concursos, competições, jogos, 

concursos de jogos, questionários, dias de diversão, ex-

posições, espectáculos, roadshows, eventos encenados, 

actuações ao vivo, programas de televisão no campo 

dos jogos de computador e de vídeo; apresentação e 

preparação de efeitos especiais (para fins de entreteni-

mento); edição e produção de filmes cinematográficos, 

televisivos, digitais e cinematográficos, programas 

de rádio e televisão; edição multimédia de jogos de 

computador e de vídeo e software de computador e 

de jogos de vídeo; edição multimédia de software de 

entretenimento e/ou educacional; serviços de publica-

ção de revistas e jornais; disponibilização de um sítio 

na rede com jogos de computador e de vídeo em linha 

não descarregáveis, jogos de computador e de vídeo 

em linha; disponibilização de informações relaciona-

das com jogos electrónicos; disponibilização de infor-

mações de entretenimento na natureza de páginas na 

rede personalizadas com informações sobre jogadores 

de jogos, incluindo informações relativas à identidade 

e preferências do jogador; disponibilização de infor-

mações de entretenimento sobre jogos de computador 

e de vídeo; fornecimento de informações sobre en-

tretenimento e educação fornecidas em linha a partir 

de uma base de dados informática ou da Internet ou 

por satélite de comunicações, micro-ondas ou outros 

meios electrónicos, digitais ou analógicos; serviços de 

informação e consultoria relacionados com qualquer 

um dos serviços acima referidos; serviços de aconse-

lhamento e consultoria relacionados com o anterior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199600

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de concepção e desenvolvi-

mento de hardware e software de computador; con-

cepção, desenvolvimento, actualização e actualização 

de software de computador e jogos de vídeo; serviços 

de desenvolvimento de software de jogos e software 

de entretenimento para dispositivos móveis; servi-

ços de computador; computação em nuvem; aluguer 

de software de computador; aluguer de software de 

aplicação; Plataforma como Serviço (PaaS); Software 

como Serviço (SaaS); serviço de alojamento de um 

sítio na rede na Internet; serviços de manutenção e ac-

tualização de software informático e websites; serviço 

de armazenamento electrónico de dados; serviços de 

manutenção e actualização de bases de dados infor-

máticas; serviços de consultoria em software informá-

tico; serviços de consultoria em desenvolvimento de 

software e melhoria da qualidade; serviço de consulto-

ria em programação informática; serviço de consulto-

ria em concepção de sítios na rede.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199601

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1288 6

J1707

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199604

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199605

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

鑰

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199606

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199607

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199608

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199609

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199644

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : KOWA COMPANY, LTD.

  Endereço : 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 

Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções veterinárias; produtos higiénicos para uso médi-

co; preparações de higiene que não sejam produtos de 

toilette; pomadas antipruriginosas [antipruriginosos]; 

cremes contra irritações cutâneas [antipruriginosos]; 

geles antipruriginosos [antipruriginosos]; sprays anti-

pruriginosos [antipruriginosos]; líquidos antiprurigi-

nosos; insetífugos [repelentes de insetos]; repelentes de 

mosquitos; repelentes de piolhos; repelentes de traças; 

repelentes contra pragas; pesticidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199645

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : KOWA COMPANY, LTD.

  Endereço : 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 

Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções veterinárias; produtos higiénicos para uso médi-

co; preparações de higiene que não sejam produtos de 

toilette; pomadas antipruriginosas [antipruriginosos]; 

cremes contra irritações cutâneas [antipruriginosos]; 

geles antipruriginosos [antipruriginosos]; sprays anti-

pruriginosos [antipruriginosos]; líquidos antiprurigi-

nosos; insetífugos [repelentes de insetos]; repelentes de 

mosquitos; repelentes de piolhos; repelentes de traças; 

repelentes contra pragas; pesticidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199646

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[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 : Cosméticos e preparações para fins 

de toilette não medicinais; dentífricos não medicinais; 

perfumaria, óleos essenciais; preparações para bran-

quear e outras substâncias para uso em lavandaria; 

preparações para limpar, polir, desengordurar e ras-

par; cosméticos; produtos de beleza; preparações para 

os cuidados de beleza; maquilhagem; bases primárias 

( primers ) ou bases de maquilhagem; preparações 

de maquilhagem; verniz para unhas; preparações para 

remover vernizes; pestanas postiças; unhas postiças; 

batons; cosméticos para dar cor aos lábios; lápis cos-

méticos; lápis para sobrancelhas; pós cosméticos para 

sobrancelhas; sombras para os olhos; delineadores 

de olhos; blushes; pós cosméticos para o rosto; óleos, 

leites, cremes ou espumas de limpeza para o rosto; 

preparações para desmaquilhar; loções, leites, cremes 

ou óleos para uso cosmético; cremes ou óleos cosmé-

ticos de massagem para o rosto ou corpo; preparações 

para branqueamento da pele; preparações cosméticas 

para os cuidados da pele; preparações cosméticas para 

os cuidados do corpo; máscaras de beleza; toalhetes 

ou lenços impregnados com produtos de limpeza da 

pele [para uso cosmético]; preparações não medicinais 

para o tratamento da acne; preparações cosméticas de 

proteção solar; preparações cosméticas para o banho; 

preparações cosméticas para os cuidados do cabelo; 

óleos essenciais para uso pessoal; algodão em rama e 

cotonetes para uso cosmético; kits cosméticos; perfu-

mes; sabões; soros de beleza cosméticos; soros para a 

pele não medicinais; preparações para os cuidados da 

pele, nomeadamente preparações de limpeza, tónicos, 
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esfoliantes e hidratantes; cremes, loções e géis não 

medicinais para a pele; cremes e loções para as mãos 

e para o corpo, geles de banho e duche; preparações 

esfoliantes para o corpo, pós cosméticos para o cor-

po; óleos de banho e sais de banho não medicinais; 

loções para os cabelos, preparações para os cuidados 

dos cabelos, preparações cosméticas para os cuidados 

dos cabelos, incluindo champôs e preparações para 

enxaguar, amaciadores; cotonetes para uso cosmético, 

bolas de algodão para aplicação de cosméticos; bolas 

de algodão para remoção de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199647

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

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

méstico ou de cozinha; utensí lios de cozinha e de 

mesa, exceto garfos, facas e colheres; pentes e espon-

jas; escovas; materiais para fabrico de escovas; artigos 

de limpeza; vidro em bruto ou semitrabalhado, exceto 

vidro de construção; vidraria, porcelana e faiança; 

utensílios cosméticos e de toilette; aplicadores cosmé-

ticos; escovas cosméticas; pincéis para maquilhagem; 

escovas de unhas; borlas para pó-de-arroz; esponjas 

cosméticas e higiénicas; esponjas para sombras de 

olhos; suportes para delineadores de olhos ou delineadores 

de lábios; d istr ibuidores de sabão; ca ixas para 

pó-de-arroz; caixas para pó-de-arroz (sem ser em me-

tais preciosos); estojos para cremes cosméticos; estojos 

para produtos de toilette (equipados); sacos de cosmé-

ticos (equipados); estojos para cosméticos (equipados, 

sem ser em metais preciosos); bolsas de cosméticos 

(equipadas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199705

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : 

 Taiwan Seventh-day Adventist Church

  Endereço : 410

5 2 1

 1F., No.2, Aly. 5, Ln. 410, Sec. 2, Bade Rd., Songshan 

Dist., Taipei City 10556, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199706

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : 

 Taiwan Seventh-day Adventist Church

  Endereço : 410

5 2 1

 1F., No.2, Aly. 5, Ln. 410, Sec. 2, Bade Rd., Songshan 

Dist., Taipei City 10556, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199707

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.

  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(VC), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais; malas e maletas de viagem; guarda-chuvas e 

guarda-sóis; bastões de caminhada; chicotes, arneses 

e artigos de selaria; roupas para animais de estimação; 

selaria; estojos para chaves (marroquinaria); presilhas 

de selas; arreios para animais; bengalas para chapéus-
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-de-chuva; estojos para maquilhagem, sem conteúdo; 

baús (bagagem); cofres de viagem; sacos; slings (panos) 

para o transporte de bebés; sacos de desporto; bolsas 

em malha metálica; bolsas; sacos de mão; estojos de 

viagem (marroquinaria); pastas (maletas); pastas para 

estudantes; couro artificial (cartão-couro); estojos em 

couro ou em cartão-couro (couro artificial); cintas em 

couro; coleiras para animais; coleiras para cavalos; 

peles; mantas para cavalos; cordões em couro; couro 

em bruto ou semitrabalhado; fios em couro; molesqui-

ne (imitação de couro); capas para chapéus-de-chuva; 

chicotes; joelheiras para cavalos; almofadas para selas 

de equitação; guarnições (enfeites) de couro para mó-

veis; acessórios para arreios; trelas em pele (couro); 

imitações de couro; punhos para bastões de caminha-

da; punhos para chapéus-de-chuva; pegas para malas 

de viagem; bolsas de faixa para transportar bebés; 

bolsas porta-bebés; açaimes; guarda-sol (sombrinhas); 

chapéus-de-chuva; peles de animais; peles curtidas; 

peles de camurça, sem ser para limpeza; peles; porta-

-cartas (pastas); porta-música; carteiras de bolso; 

rédeas; sacos de rede para compras; revestimentos de 

móveis em couro; mochilas com uma alça; sacos (invó-

lucros, bolsas) em couro, para embalagem; sacos para 

campistas; sacos de praia; sacos de viagem; sacos para 

alpinistas; sacos para compras; caixas em couro ou em 

cartão-couro (couro artificial); estojos em couro para 

chapéus; bengalas-assentos; selas para montar; estri-

bos; malas de mão; maletas para documentos; pastas 

para documentos; sacos porta-fatos (para viagem); 

mochilas (com duas alças).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199708

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.

  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(VC), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos e produtos têxteis; tecidos 

para vestuário e para a decoração do lar; artigos têx-

teis tecidos ou tricotados; artigos têxteis não tecidos; 

artigos têxteis para vestuários; coberturas de cama; 

coberturas de mesa; mantas de viagem; cobertores; 

cortinas de tecido ou de plástico; roupa de casa; ca-

pas para almofadas; colchas de cama; roupa de cama 

e cobertores; lençóis (tecidos); toalhas com capuz; 

lençóis de banho; toalhetes para remover a maquilha-

gem (têxteis), sem ser impregnados com cosméticos; 

toalhas para os hóspedes; toalhas de praia; roupa de 

mesa; guardanapos em matérias têxteis para a mesa; 

individuais (de mesa), não em papel; lenços de bolso 

em matérias têxteis; etiquetas em tecido; tecidos para 

revestimento; tecidos ornamentados para bordados; 

artigos têxteis para calçado; forros (tecidos); tecidos 

para roupa interior; matérias têxteis tecidas para mo-

biliário; tapeçarias murais em matérias têxteis; roupa 

de mesa, sem ser em papel; bases para pratos, em 

matérias têxteis; bases para pratos, sem ser em papel; 

tecidos para uso têxtil; coberturas para sofás; produtos 

têxteis para confecionar artigos de vestuário à prova 

de água; matérias têxteis para uso no fabrico de vestuário 

de proteção; matérias têxteis para uso no fabrico de 

vestuário de desporto; tecidos impermeáveis para o 

fabrico de luvas; tecidos têxteis impermeáveis; tecidos 

impermeáveis para o fabrico de casacos; tecidos im-

permeáveis que deixam passar o ar; tecidos elásticos 

para vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199709

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.

  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(VC), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homem, senhora e 

criança; pijamas; roupões de trazer por casa; camiso-

las de dormir; enxovais (vestuário); roupões; cuecas; 

roupões de banho; calções de banho; fatos de banho; 

camisolas (pullovers); coletes; malhas (vestuário); 

camisas; camisas de manga curta; peças de vestuário 

pronto-a-vestir; roupa interior; combinações (roupa 

interior); t-shirts; calções (calças curtas); bermudas; 

casacos (vestuário); vestidos; vestuário para homem e 

senhora; tailleurs; uniformes; mantos; capotes (casa-

cos); blusões; vestuário impermeável; sobretudos (ves-

tuário); parkas; casacos de marinheiro; saias; botas; 

botinas; calçado para homem, senhora e criança; cal-

çado de praia; calçado informal; sandálias; sandálias 

de banho; pantufas; chapéus; bóinas; bonés (chapéus); 

luvas (vestuário); cachecóis; estolas; plastrões; cintos; 
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cintos para dinheiro (vestuário); foulards (artigos de 

vestuário); páreos de praia (tecido que se enrola à vol-

ta do corpo); xailes; collants (meias); meias; collants; 

vestuário em couro e imitação de couro; estolas em 

pele; peliças; roupa exterior para condições meteoro-

lógicas extremas; vestuário para a chuva; roupa para 

esquiar; vestuário de desporto; casacos para a chuva 

(impermeáveis); botas de equitação; calçado para gol-

fe; calçado de chuva; sapatos impermeáveis; botas de 

senhora; botas impermeáveis; botas para a chuva; sa-

patos de vela; luvas de esqui.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199710

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.

  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(VC), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos e produtos têxteis; tecidos em 

matérias têxteis para a confeção de vestuário e para 

mobiliário doméstico; tecidos de fibras mistas; arti-

gos têxteis tecidos ou tricotados; artigos têxteis não 

tecidos; artigos têxteis para vestuários; coberturas de 

cama; coberturas de mesa; mantas de viagem; cober-

tores; cortinas de tecido ou de plástico; roupa de casa; 

capas para almofadas; colchas de cama; roupa de cama 

e cobertores; lençóis (tecidos); toalhas com capuz; 

lençóis de banho; toalhetes para remover a maquilha-

gem (têxteis), sem ser impregnados com cosméticos; 

toalhas para os hóspedes; toalhas de praia; roupa de 

mesa; guardanapos em matérias têxteis para a mesa; 

individuais (de mesa), não em papel; lenços de bolso 

em matérias têxteis; etiquetas em tecido; tecidos para 

revestimento; tecidos ornamentados para bordados; 

artigos têxteis para calçado; forros (tecidos); tecidos 

para roupa interior; matérias têxteis tecidas para mo-

biliário; tapeçarias murais em matérias têxteis; roupa 

de mesa, sem ser em papel; bases para pratos, em 

matérias têxteis; bases para pratos, sem ser em papel; 

tecidos para uso têxtil; coberturas para sofás; produtos 

têxteis para confecionar artigos de vestuário à prova 

de água; matérias têxteis para uso no fabrico de vestuário 

de proteção; matérias têxteis para uso no fabrico de 

vestuário de desporto; tecidos impermeáveis para o 

fabrico de luvas; tecidos têxteis impermeáveis; tecidos 

impermeáveis para o fabrico de casacos; tecidos im-

permeáveis que deixam passar o ar; tecidos elásticos 

para vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199711

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.

  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(VC), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homem, senhora e 

criança; pijamas; roupões de trazer por casa; camiso-

las de dormir; enxovais (vestuário); roupões; cuecas; 

roupões de banho; calções de banho; fatos de banho; 

camisolas (pullovers); coletes; malhas (vestuário); 

camisas; camisas de manga curta; peças de vestuário 

pronto-a-vestir; roupa interior; combinações (rou-

pa interior); t-shirts; calças; calções (calças curtas); 

bermudas; casacos (vestuário); vestidos; vestuário 

para homem e senhora; tailleurs; uniformes; mantos; 

capotes (casacos); blusões; vestuário impermeável; 

sobretudos (vestuário); parkas; casacos de marinheiro; 

saias; botas; botinas; calçado para homem, senhora e 

criança; calçado de praia; calçado informal; sandálias; 

sandálias de banho; pantufas; chapéus; bóinas; bonés 

(chapéus); luvas (vestuário); cachecóis; estolas; plas-

trões; cintos; cintos para dinheiro (vestuário); foulards 

(artigos de vestuário); páreos de praia (tecido que se 

enrola à volta do corpo); xailes; collants (meias); meias; 

collants; vestuário em couro e imitação de couro; es-

tolas em pele; peliças; roupa exterior para condições 

meteorológicas extremas; vestuário para a chuva; rou-

pa para esquiar; vestuário de desporto; casacos para 

a chuva (impermeáveis); botas de equitação; calçado 

para golfe; calçado de chuva; sapatos impermeáveis; 

botas de senhora; botas impermeáveis; botas para a 

chuva; sapatos de vela; luvas de esqui.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199713

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : EQRx International, Inc.
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  Endereço : 50 Hampshire Street, Cambridge, 

Massachusetts 02139, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/04  Estados Unidos 

da América N.º 97/253,152

[210]  N.º : N/199714

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : EQRx International, Inc.

  Endereço : 50 Hampshire Street, Cambridge, 

Massachusetts 02139, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/04  Estados Unidos 

da América N.º 97/253,150

[210]  N.º : N/199716

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de relógios de parede e mesa 

e relojoaria, nomeadamente relógios, relógios de pul-

so, componentes para artigos de relógios de parede e 

mesa e relojoaria e acessórios para artigos de relógios 

de parede e mesa e relojoaria não incluídos noutras 

classes, relógios de parede e mesa e outros instrumen-

tos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relógios 

de parede e mesa e relojoaria), braceletes para reló-

gios, pulseiras para relógios, ponteiros de relógios (re-

lógios de parede e mesa e relojoaria), caixas e estojos 

para oferta de relógios de parede e mesa e relojoaria e 

artigos de joalharia, mecanismos e peças para relógios 

para os mesmos; artigos de joalharia; pedras preciosas 

e pedras semipreciosas; metais preciosos e suas ligas; 

alfinetes (artigos de joalharia).

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e :  2 0 22 /0 2 /0 8  S u í ç a

N.º 01829/2022

[210]  N.º : N/199718

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Shimano Inc.

  Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Linha de pesca; iscos de pesca; iscas 

artificiais de pesca; varas de pesca; estojos para varas 

de pesca; redes de pesca portáteis; canas para pescar; 

sacos adaptados para equipamentos de pesca; carretos 

para a pesca; estojos para carretos de pesca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199731

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Yeshua Limited

  Endereço : 73

5 06

 Unit 06, 5/F, International Enterprise Centre II, NO.73 

Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, Hong kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199732

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Yeshua Limited
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  Endereço : 73

5 06

 Unit 06, 5/F, International Enterprise Centre II, NO.73 

Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, Hong kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

鑰

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199733

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Yeshua Limited

  Endereço : 73

5 06

 Unit 06, 5/F, International Enterprise Centre II, NO.73 

Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, Hong kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199734

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Yeshua Limited

  Endereço : 73

5 06

 Unit 06, 5/F, International Enterprise Centre II, NO.73 

Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, 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/199735

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Yeshua Limited

  Endereço : 73

5 06

 Unit 06, 5/F, International Enterprise Centre II, NO.73 

Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, Hong kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199736

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Yeshua Limited

  Endereço : 73

5 06

 Unit 06, 5/F, International Enterprise Centre II, NO.73 

Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, 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/199737

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Yeshua Limited

  Endereço : 73

5 06
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 Unit 06, 5/F, International Enterprise Centre II, NO.73 

Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, Hong kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199738

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Yeshua Limited

  Endereço : 73

5 06

 Unit 06, 5/F, International Enterprise Centre II, NO.73 

Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, Hong kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199739

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Yeshua Limited

  Endereço : 73

5 06

 Unit 06, 5/F, International Enterprise Centre II, NO.73 

Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, Hong kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199740

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Yeshua Limited

  Endereço : 73

5 06

 Unit 06, 5/F, International Enterprise Centre II, NO.73 

Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, Hong kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199741

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : 

 Jianming Wu

  Endereço : B

1212

 Room 1212, Block B, Phase I, Tianan Innovation and 

Technology Plaza, Futian District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199742

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : 
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 MA XIUJIN

  Endereço : 2

SP2/2 4-4 43300

 4-4, Jalan SP2/2 Taman Serdang Perdana Seksyen 2, 

43300 Seri Kembangan Selangor Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199743

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : 

 MA XIUJIN

  Endereço : 2

SP2/2 4-4 43300

 4-4, Jalan SP2/2 Taman Serdang Perdana Seksyen 2, 

43300 Seri Kembangan Selangor Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199744

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : 

 MA XIUJIN

  Endereço : 2

SP2/2 4-4 43300

 4-4, Jalan SP2/2 Taman Serdang Perdana Seksyen 2, 

43300 Seri Kembangan Selangor Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199745

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : 

 MA XIUJIN

  Endereço : 2

SP2/2 4-4 43300

 4-4, Jalan SP2/2 Taman Serdang Perdana Seksyen 2, 

43300 Seri Kembangan Selangor Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199746

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 2

602

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199747

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 2

602

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199748

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199749

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : 

 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd.

  Endereço : 

 Economic & Development Zone, Wenling, Zhejiang 

Province China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199750

[220]  Data de pedido : 2022/07/26

[730]  Requerente : KWANG YANG MOTOR CO., 

LTD.

  Endereço : No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 

District, Kaohsiung, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199751

[220]  Data de pedido : 2022/07/26

[730]  Requerente : KWANG YANG MOTOR CO., 

LTD.

  Endereço : No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 

District, Kaohsiung, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199752

[220]  Data de pedido : 2022/07/26
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[730]  Requerente : KWANG YANG MOTOR CO., 

LTD.

  Endereço : No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 

District, Kaohsiung, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199753

[220]  Data de pedido : 2022/07/26

[730]  Requerente : The Absolut Company Aktiebo-

lag

  Endereço : 117 97 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Produtos de confeitaria; produtos de 

confeitaria contendo ou com infusão de álcool; cho-

colates de licor; produtos à base de chocolate; gelados 

[sorvetes]; gelado contendo ou com infusão de álcool; 

confeitaria gelada em forma de chupa-chupas; confei-

taria gelada em forma de chupa-chupas que contem 

ou com infusão de álcool; confeitaria congelada; con-

feitaria congelada contendo ou com infusão de álcool; 

sorvetes [gelados]; gelados com pau (picolés); gelados 

com pau (picolés) contendo bebidas alcoólicas; barras 

de gelado contendo bebidas alcoólicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/27  União Euro-

peia N.º 018693018

[210]  N.º : N/199755

[220]  Data de pedido : 2022/07/26

[730]  Requerente : Tod’s S.p.A.

  Endereço : Via Filippo Della Valle nº1, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Sapatos; sapatos de salto alto; sapatos 

de praia; sapatilhas de ginástica; botas; botas de esqui; 

botinas ou botas de cano curto; sandálias; sandálias de 

banho; sapatos em borracha; galochas, sapatos de gol-

fe; sapatos de basquetebol; sapatos de rugby; sapatos 

de pugilismo; sapatos de basebol; sapatos de corridas 

de pista; sapatos de trabalho; sapatos para hóquei em 

campo; sapatos de andebol; sapatos de atletismo; chi-

nelos e sapatos de quarto, protectores de sapatos (não 

cirúrgicos); sapatos de salto baixo; sapatos em couro; 

socas e tamancos de madeira; sapatos para pesca; sa-

patos formais; sapatos de alpinismo; sapatos de vernis; 

palmilhas, solas para calçado; gáspeas de calçado; 

saltos para sapatos e botas; peças antiderrapante para 

sapatos e botas; biqueiras para calçado; sapatos de 

chuva; sapatos de palha; botas para a neve; botas de 

futebol; botas de atilhos; sapatos ou sandálias de es-

parto ou corda.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199756

[220]  Data de pedido : 2022/07/26

[730]  Requerente : Tod’s S.p.A.

  Endereço : Via Filippo Della Valle nº1, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Agendas e diários; cadernos ou livros 

de notas e cadernos ou livros de exercícios; canetas; 

estilógrafos ou canetas de tinta permanente; canetas 

esferográficas; lápis; canetas de feltro; porta-canetas 

não em metais preciosos; etiquetas adesivas; auto-

colantes e decalques [decalcomanias]; bandeiras em 

papel; estandartes em papel; calendários; catálogos na 

área de motas ou motociclos e acessórios para motas 

ou motociclos; atlas de papel; brochuras sobre viagens, 

estilos de vida e entretenimento; folhetos e panfletos 

sobre viagens, estilos de vida e entretenimento; pastas 

de documentos para cartões e documentos (artigos de 

papelaria); álbuns para selos, autocolantes, moedas e 

fotografias; revistas, sobre viagens, estilos de vida e 

entretenimento; litografias; fotografias; jornais; peri-
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ódicos impressos no domínio das viagens, estilos de 

vida e entretenimento; livros no domínio das viagens, 

estilos de vida e entretenimento; fotografias impressas, 

cartazes, postais; borrachas; caixas de papelão; agen-

das; albúns de fotografias; cartões de visita; blocos de 

notas; bilhetes de admissão ou entrada em papel para 

eventos em geral; envelopes; cartões de visita de negó-

cios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199757

[220]  Data de pedido : 2022/07/26

[730]  Requerente : Tod’s S.p.A.

  Endereço : Via Filippo Della Valle nº1, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, serviços educacionais; rea-

lização de aulas, seminários, conferências, cursos de 

formação ( workshops ) na área da moda e design 

de decoração de interiores; fornecimento de estágios e 

cursos de aprendizagem no domínio da gestão e desen-

volvimento de negócios; cursos de formação em plane-

amento estratégico relacionados com publicidade, pro-

moção, marketing, negócios; exibições e espectácolos 

de entretenimento sob a forma de desfiles de moda; or-

ganização e realização de exposições para desfiles de 

moda; consultoria editorial; reportagem de sindicação 

de notícias; edição ou publicação eletrónica; serviços 

de edição ou publicação de música; serviços de publi-

cação e gravação de música; publicação por meios elec-

trónicos; publicação de textos e imagens, incluindo de 

forma electrónica, excepto para efeitos publicitários; 

edição de publicações eletrónicas; disponibilização de 

publicações em linha ( online ); disponibilização de 

informação relacionada com publicação; aluguer de 

jornais e revistas; publicação de anuários; publicação 

de livros áudio; serviços de publicação de boletins in-

formativos; publicação de calendários; publicação de 

calendários de eventos; publicação de catálogos; publi-

cação do conteúdo editorial de sítios acessíveis através 

de uma rede informática global; publicação multi-

média de livros; publicação multimédia de material 

impresso; publicação de jornais, periódicos, católogos 

e brochuras; publicação e edição de livros; publicação 

e edição de material impresso; serviços de publicação; 

actividades culturais; produção de áudio e vídeo e de 

fotografia; organização e apresentação de espectáculos 

de entretenimento relacionados com estilo e moda.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199758

[220]  Data de pedido : 2022/07/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

B 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199759

[220]  Data de pedido : 2022/07/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

B 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199760

[220]  Data de pedido : 2022/07/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199761

[220]  Data de pedido : 2022/07/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5-49 9 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199762

[220]  Data de pedido : 2022/07/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5-49 9 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199763

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199781

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 Shanghai Tobacco Group Beijing Cigarette Factory 

Co., Ltd.

  Endereço : 99

 No.99, WanSheng NanJie TongZhou District, Beijing 

China 101121

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199782

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 Shanghai Tobacco Group Beijing Cigarette Factory 

Co., Ltd.

  Endereço : 99

 No.99, WanSheng NanJie TongZhou District, Beijing 

China 101121

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199783

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 Shanghai Tobacco Group Beijing Cigarette Factory 

Co., Ltd.

  Endereço : 99

 No.99, WanSheng NanJie TongZhou District, Beijing 

China 101121

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199784

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159 207

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : KN95

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199786

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : ORIGINAL BUFF S.A.

  Endereço : França, 16, 08700 Igualada (Barcelo-

na), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199787

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : Dell Inc.

  Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 

78682, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Infraestrutura como serviço (IaaS), no-

meadamente servidores de alojamento para utilização 

por terceiros; serviços de armazenamento em nuvem 

para ficheiros electrónicos e dados electrónicos; ser-

viços informáticos, nomeadamente serviços de forne-

cimento de alojamento em nuvem; serviços informáti-

cos, nomeadamente integração de ambientes privados 

e públicos de computação em nuvem; fornecimento 

de sistemas informáticos virtuais e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvem; 

actualização e manutenção de programas informáti-

cos baseados na nuvem através de actualizações on-

-line, melhoramentos e correcções; serviços de apoio 

técnico, nomeadamente serviços de gestão de infra-

-estruturas à distância e no local para monitorização, 

administração e gestão de sistemas informáticos e 

sistemas aplicacionais de computação em nuvem pú-

blicos e privados; serviços de segurança informática, 

nomeadamente aplicar, restringir e controlar os privi-

légios de acesso dos utilizadores de recursos informá-

ticos para recursos na nuvem, móveis ou de rede, com 
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base nas credenciais atribuídas; serviços de software 

como serviço (SaaS), nomeadamente fornecimento 

de programas informáticos não descarregáveis basea-

dos em nuvem para virtualização, armazenamento de 

dados, análise de dados, fornecimento de segurança 

de redes informáticas, e monitorização da utilização 

e desempenho de redes de tecnologia de informação; 

alojamento de programas informáticos baseados em 

computação em nuvem para terceiros; armazenamento 

de dados para terceiros; armazenamento de aplicações 

e alojamento para terceiros; consultoria técnica nas 

áreas de concepção, instalação, segurança, operação, 

manutenção e optimização de redes informáticas, 

armazenamento de computadores, segurança informá-

tica, computação em nuvem, programas informáticos 

como serviço, e transformação digital; gestão à distân-

cia de redes informáticas para terceiros; concepção de 

programas informáticos para computador para tercei-

ros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199788

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : Juniper Networks, Inc.

  Endereço : 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Ca-

lifornia 94089, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware de computador; comutado-

res de rede informática, encaminhadores de rede, 

adaptadores elétricos, e dispositivos de interface; dis-

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

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

encaminhadores de portas de ligação; dispositivos de 

comunicação sem fios para a transmissão de dados, áu-

dio, vídeo ou imagens; hardware de computador con-

tendo funcionalidade de segurança da rede, nomeada-

mente, firewalls, encriptação de dados, e interoperabi-

lidade com protocolos de segurança da rede; software 

de computador descarregável; software de sistema 

operativo descarregável; software de sistema operativo 

descarregável para serviços de gestão de encaminha-

dores e de infraestruturas de rede; software de sistema 

operativo descarregável que a loja apl icações de 

software e facilita interações com outros computado-

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

sof tware de computador de redes descarregável; 

software de computador descarregável, nomeadamen-

te, programas de sistemas operativos descarregáveis 

para serviços de gestão de encaminhadores; software 

de computador descarregável para gestão, operação, 

design, implementação, manutenção, controlo, admi-

nistração, otimização, desenvolvimento, instalação, 

examinação, configuração, automatização, alojamento, 

navegação, pesquisa, transferência, distribuição, inter-

ligação, acesso, visualização, monitorização, análise, 

virtualização, proteção, localização, modernização, e 

resolução de problemas de redes de computadores, re-

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

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

regável para gestão, operação, manutenção, controlo, 

administração, otimização, desenvolvimento, instala-

ção, examinação, configuração, automatização, aloja-

mento, navegação, pesquisa, transferência, distribui-

ção, interligação, acesso, visualização, monitorização, 

análise, virtualização, proteção, localização, moderni-

zação, e resolução de problemas de aplicações de redes 

informáticas, programas de redes informáticas, aplica-

ções de computador, e programas de computador; 

software de computador descarregável para gestão, 

operação, manutenção, controlo, administração, otimi-

zação, desenvolvimento, instalação, examinação, con-

figuração, automatização, alojamento, navegação, pes-

quisa, transferência, distribuição, interligação, acesso, 

visualização, monitorização, análise, virtualização, 

proteção, localização, modernização, e resolução de 

problemas de encaminhadores de rede, comutadores 

de redes informáticas, pontos de acesso de rede sem 

fios, pontos de acesso de rede com fios, infraestruturas 

de rede, infraestruturas de computador, centros de da-

dos; software de computador descarregável para ges-

tão, operação, design, implementação, manutenção, 

controlo, administração, otimização, desenvolvimento, 

instalação, examinação, configuração, automatização, 

alojamento, navegação, pesquisa, transferência, distri-

buição, interligação, acesso, visualização, monitoriza-

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

dernização, e resolução de problemas de redes infor-

máticas em nuvem, recursos de computação em nuvem, 

e programas em nuvem; software de computador des-

carregável para automatização, operação, gestão, e 

controlo de operação de infraestruturas de computa-

dor e infraestruturas de redes; software de computa-

dor descarregável para gestão, controlo, e operação de 

computador e aplicações de redes; software de rede 

informática descarregável para administração, gestão, 
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e otimização de redes informáticas; software informá-

tico descarregável para desenvolvimento e operação 

de redes e aplicações informáticas em nuvem; software 

de computador descarregável para encaminhamento, 

comutação, transmissão, processamento, filtração, 

análise, proteção, carregamento, publicação, exibição, 

identificação, edição, organização, gravação, e armaze-

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

tes, e informação; software de computador descarre-

gável para programação de redes de área local, de área 

alargada e mundiais e de infraestruturas de redes em 

dispositivos móveis, televisões e outros dispositivos de 

vídeo; software de computador descarregável para 

operação, otimização, configuração, manutenção, mo-

nitorização, gestão, e instalação de software através 

de redes informáticas em nuvem; software de compu-

tador descarregável, nomeadamente, plataformas de 

aplicações de rede abertas descarregáveis para desen-

volvimento, instalação, examinação, configuração, mo-

nitorização e automatização de aplicações de rede; 

software de computador descarregável para segurança 

de dados e proteção de dados; software de computa-

dor descarregável para fornecimento de funcionalida-

des de segurança em redes, especificamente, filtros de 

firewall, controlo de acesso, redes privadas virtuais 

(VPN), interoperabilidade com protocolos de seguran-

ça de encaminhadores, e proteção contra intrusões e 

vírus em redes; software de computador descarregável 

para segurança da rede de computador, nomeadamen-

te, software de computador descarregável para priori-

zação de tráfego, controlo de acesso seguro, identifica-

ção do utilizador, encriptação, gestão de segurança, 

prevenção de intrusão; software de computador des-

carregável para monitorização, análise ou relatório de 

informação, dados e tráfego de redes informáticas; 

software de inteligência artificial e aprendizagem au-

tomática descarregável para usar em gestão, monitori-

zação, automatização e resolução de problemas de re-

des informáticas; software de computador descarregá-

vel para interligação, monitorização, gestão, controlo, 

análise, proteção e operação de redes locais, de área 

alargada e mundiais, e centros de dados; software de 

serviço de acesso seguro de borda (SASE) descarregá-

vel para segurança de dados e rede; hardware e 

software de computador para gestão, operação, manu-

tenção, controlo, administração, otimização, desenvol-

vimento, instalação, examinação, configuração, auto-

matização, alojamento, navegação, pesquisa, transfe-

rência, distribuição, interligação, acesso, visualização, 

monitorização, análise, virtualização, proteção, e reso-

lução de problemas de redes informáticas, redes de 

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

des sem fios; hardware e software de computador para 

gestão, operação, manutenção, controlo, administra-

ção, otimização, desenvolvimento, instalação, exami-

nação, configuração, automatização, alojamento, nave-

gação, pesquisa, transferência, distribuição, interliga-

ção, acesso, visualização, monitorização, análise, vir-

tualização, proteção, e resolução de problemas de apli-

cações de redes informáticas, programas de redes in-

formáticas, aplicações de computador, e programas de 

computador; hardware e software de computador para 

gestão, operação, manutenção, controlo, administra-

ção, otimização, desenvolvimento, instalação, exami-

nação, configuração, automatização, alojamento, nave-

gação, pesquisa, transferência, distribuição, interliga-

ção, acesso, visualização, monitorização, análise, vir-

tualização, proteção, e resolução de problemas de en-

caminhadores de rede, comutadores de redes informá-

ticas, infraestruturas de rede, e infraestruturas de 

computador; hardware e software de computador para 

gestão, operação, manutenção, controlo, administra-

ção, otimização, desenvolvimento, instalação, exami-

nação, configuração, automatização, alojamento, nave-

gação, pesquisa, transferência, distribuição, interliga-

ção, acesso, visualização, monitorização, análise, vir-

tualização, proteção, e resolução de problemas de re-

des informáticas em nuvem, recursos de computação 

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

software de computador para encaminhamento, distri-

buição, transmissão, processamento, filtragem, análise, 

proteção, carregamento, publicação, exibição, identifi-

cação, edição, organização, gravação, e armazenamen-

to de dados, vídeo, áudio, tráfego de voz, pacotes, e in-

formação; hardware e software de computador para 

programação de redes de área local, de área alargada 

e mundiais e de infraestruturas de redes em dispositi-

vos móveis, televisões e outros dispositivos de vídeo; 

webcasts, webinars, estudos de caso, ficheiros de áu-

dio, e vídeos descarregáveis nos domínios de interliga-

ção, constituição, gestão, proteção, monitorização, re-

solução de problemas, operação, acesso, e automatiza-

ção de hardware de computador, software de compu-

tador, tecnologia, periféricos, sistemas operativos, re-

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

fios, redes sem fios, redes informáticas, infraestruturas 

de rede, segurança da rede, navegadores web, disposi-

tivos eletrónicos, computação em nuvem, e segurança 

de dados para ambientes de computação em nuvem.
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/02/18  Ja maica

N.º 85768

[210]  N.º : N/199789

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : Juniper Networks, Inc.

  Endereço : 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Ca-

lifornia 94089, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de serviços de consulta-

doria informática; fornecimento de serviços de consul-

tadoria nos domínios de redes informáticas, computa-

ção em nuvem, design de centros de dados, design de 

armazenamento, infraestruturas de centros de dados, 

gestão de redes de computador e infraestruturas de 

rede, segurança da rede de computador, software de 

computador, desenvolvimento e utilização de hardware 

de computador, equipamento de redes de computado-

res, equipamentos de telecomunicações, design de 

rede de computador, design de armazenamento, segu-

rança da rede, segurança na nuvem, virtualização da 

rede, e análises; serviços de consultadoria no domínio 

de scripts  de software para automatização da 

rede; serviços de consultadoria para desenvolvimento 

de sistemas de computador, aplicações, arquitetura, e 

hardware e software e firmware de computador, no-

meadamente, programas de software de computador 

para desenvolvimento de aplicação; serviços de apoio 

técnico; serviços de apoio técnico, nomeadamente, re-

solução de problemas sob a forma de diagnóstico de 

problemas de hardware de computador para gestão, 

operação, manutenção, controlo, administração, otimi-

zação, desenvolvimento, instalação, examinação, con-

figuração, automatização, alojamento, navegação, pes-

quisa, transferência, distribuição, interligação, acesso, 

visualização, monitorização, análise, virtualização, e 

proteção de redes informáticas, redes de área local, 

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

infraestruturas de rede, encaminhadores de rede, co-

mutadores, redes informáticas em nuvem, e centros de 

dados; serviços de apoio técnico, nomeadamente, reso-

lução de problemas sob a forma de diagnóstico de pro-

blemas de software de computador para gestão, opera-

ção, manutenção, controlo, administração, otimização, 

desenvolvimento, instalação, examinação, configura-

ção, automatização, alojamento, navegação, pesquisa, 

transferência, distribuição, interligação, acesso, visua-

lização, monitorização, análise, virtualização, e prote-

ção de redes informáticas, redes de área local, redes 

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

estruturas de rede, encaminhadores de rede, comuta-

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

dos; serviços de apoio técnico, nomeadamente, migra-

ção de centros de dados, servidores, e bases de dados 

entre redes informáticas; serviços de apoio técnico nos 

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

rança da rede, nomeadamente, monitorização de siste-

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

putador; serviços de apoio técnico nos domínios de 

software de computador, desenvolvimento, e utiliza-

ção de hardware de computador, equipamento de re-

des de computadores, equipamentos de telecomunica-

ções, design de redes de computador, design de arma-

zenamento, computação em nuvem, segurança da rede, 

segurança na nuvem, design de centros de dados, e 

análises; design de redes informáticas para terceiros; 

programação de computadores; operação, design e de-

senvolvimento de aplicações de software para melho-

rar a eficiência das redes, design de armazenamento e 

segurança na nuvem e de centros de dados; serviços de 

design, examinação, engenharia, investigação e asses-

soria relacionados com computadores, tecnologia de 

telecomunicações, redes informáticas, software e 

hardware de computador, programação de computado-

res e segurança de redes; design e desenvolvimento de 

redes informáticas, redes de área local, redes de área 

alargada, redes com fios, redes sem fios, e dispositivos 

para conetividade de redes; examinação, análise e ava-

liação de redes informáticas; consultadoria e gestão 

técnicas no domínio das redes informáticas; serviços 

de consultadoria no domínio de computação em nu-

vem; serviços de gestão de computador, nomeadamen-

te, a monitorização, relatório, gestão de, e automatiza-

ção de tráfego de dados através de redes de comunica-

ções sem fios e da Internet; gestão de redes sem fios 

para terceiros; serviços de avaliação, de controlo de 

qualidade, e de autenticação de redes de computador; 

fornecimento de informações no domínio das redes de 

computador; fornecimento de informação técnica em 

linha nos domínios de redes de área local, redes de 

área alargada, redes sem fios, redes informáticas, en-

caminhadores de rede, infraestruturas de rede, aplica-

ções de redes informáticas, programas de redes infor-

máticas, aplicações de computador, programas de 



N.º 38 — 21-9-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15021

computador, dados, tráfego de redes, informação de 

redes, redes informáticas em nuvem, programas em 

nuvem, e centros de dados; serviços informáticos; 

software como serviço (SaaS); plataformas como um 

serviço (PaaS); serviços de computação em nuvem; 

fornecimento de software não descarregável em linha 

para gestão, design, implementação, operação, manu-

tenção, controlo, administração, otimização, desenvol-

vimento, instalação, examinação, configuração, auto-

matização, alojamento, navegação, pesquisa, transfe-

rência, distribuição, interligação, acesso, visualização, 

monitorização, análise, virtualização, proteção, locali-

zação, modernização, e resolução de problemas de re-

des de computador, redes de área local, redes de área 

alargada, redes com fios, e redes sem fios; fornecimen-

to de software não descarregável em linha para gestão, 

operação, controlo, administração, otimização, desen-

volvimento, instalação, examinação, configuração, au-

tomatização, alojamento, navegação, pesquisa, transfe-

rência, distribuição, interligação, acesso, visualização, 

monitorização, análise, virtualização, proteção, locali-

zação, modernização, e resolução de problemas de 

aplicações de redes informáticas, programas de redes 

informáticas, aplicações de computador, e programas 

de computador; fornecimento de software de compu-

tador não descarregável online para gestão, operação, 

manutenção, controlo, administração, otimização, de-

senvolvimento, instalação, examinação, configuração, 

automatização, alojamento, navegação, pesquisa, 

transferência, distribuição, interligação, acesso, visua-

lização, monitorização, análise, virtualização, prote-

ção, localização, modernização, e resolução de proble-

mas de encaminhadores de rede, comutadores de redes 

informáticas, pontos de acesso de rede sem fios, pon-

tos de acesso de rede com fios, infraestruturas de rede, 

infraestruturas de computador e centros de dados; for-

necimento de software não descarregável em linha 

para gestão, design, implementação, operação, manu-

tenção, controlo, administração, otimização, desenvol-

vimento, instalação, examinação, configuração, auto-

matização, alojamento, navegação, pesquisa, transfe-

rência, distribuição, interligação, acesso, visualização, 

monitorização, análise, virtualização, proteção, locali-

zação, modernização, e resolução de problemas de re-

des informáticas em nuvem, recursos de computação 

em nuvem, e programas em nuvem; fornecimento de 

software não descarregável em linha para encaminha-

mento, distribuição, transmissão, processamento, fil-

tragem, análise, proteção, carregamento, publicação, 

exibição, identificação, edição, organização, registo, e 

armazenamento de dados, vídeo, áudio, tráfego de voz, 

pacotes, e informação; fornecimento de software não 

descarregável em linha para prestar funcionalidades 

de segurança em redes, nomeadamente, prestação fil-

tros de firewall, controlo de acesso, redes privadas vir-

tuais (VPN), interoperabilidade com protocolos de se-

gurança de encaminhadores, proteção contra intrusões 

e vírus em redes, encriptação e autenticação dos da-

dos, prevenção contra perda de dados, recuperação 

dos dados, segurança da rede, e deteção, filtragem, 

análise, gestão e bloqueio de comunicações eletróni-

cas; fornecimento de software não descarregável em 

linha, nomeadamente, plataformas de aplicações de 

rede abertas descarregáveis para o desenvolvimento, 

instalação, examinação, configuração, monitorização, 

e automatização de aplicações de redes; fornecimento 

de software não descarregável em linha para progra-

mação de redes de área local, de área alargada e mun-

diais e de infraestruturas de redes em dispositivos mó-

veis, televisões e outros dispositivos de vídeo; forneci-

mento de software não descarregável em linha para 

automatização, visibilidade, operação, gestão, e con-

trolo de operação de infraestruturas de redes, infraes-

truturas de computador, aplicações, e serviços; forne-

cimento de software não descarregável em linha base-

ado em nuvem com um assistente virtual para usar em 

gestão, monitorização, resolução de problemas, e auto-

matização de redes informáticas através de inteligên-

cia artificial e aprendizagem automática; fornecimento 

de software não descarregáveis em linha de serviço de 

acesso seguro de borda (SASE) para dados e seguran-

ça da rede; fornecimento de software não descarregá-

vel em linha para deteção de proximidade para doença 

infeciosa; fornecimento de software não descarregável 

em linha usar em processamento de redes hierárquico 

e distribuído, análises de rede de computador, monito-

rização de rede de computador, gestão de rede de 

computador, armazenamento de dados, segurança da 

rede, controlo de acesso de rede de computador, pes-

quisa de dados, monitorização, análise, e controlo de 

comunicações máquina a máquina e interação homem-

-máquina; fornecimento de software não descarregá-

vel em linha para gestão de redes de computador, ges-

tão de infraestruturas de rede, gestão de infraestrutu-

ra de tecnologia da informação, e gestão de infraestru-

turas de centros de dados; fornecimento de software 

não descarregável em linha para gestão de redes infor-

máticas; fornecimento de programas de computador 

não descarregáveis em linha para usar em acesso e vi-

sualização de infraestruturas e sistemas de redes de 
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computador; fornecimento de software não descarre-

gável para gestão de pontos de acesso sem fios e pon-

tos de acesso a redes de área local (LAN); forneci-

mento de software não descarregável em linha para 

usar em analises de fronteira (edge analytics); plata-

formas como um serviço (PaaS) para permitir empre-

sas, centros de dados, e fornecedores de serviços de 

telecomunicação para instalarem, gerirem, resolverem 

problemas, localizarem e modernizarem software de 

rede e serviços; Software como serviço (SaaS) para 

gestão de redes informáticas e redes de telecomunica-

ções, fornecimento de segurança de dados, monitori-

zação de desempenho das redes informáticas e coleção 

e análise de dados de utilização das redes informáticas 

e dados de utilizadores, dispositivos, aplicações e ati-

vidades de consumidores; sof tware como serviço 

(SaaS) com software para ligar, operar, e gerir disposi-

tivos ligados à rede através de redes informáticas sem 

ou com f ios; sof t wa re como serv iço (SaaS) com 

software para ligar, operar, e gerir dispositivos de In-

ternet das Coisas (IoT) ligados à rede; software como 

serviço (SaaS) com software para gerir aplicações má-

quina a máquina e redes máquina a máquina; forneci-

mento de software não descarregável em linha e plata-

formas em nuvem para redes máquina a máquina para 

conetividade de dados, gestão de dispositivo, configu-

ração, provisionamento, gestão, integração e controlo 

de dispositivos de Internet das Coisas (IoT); serviços 

de computação em névoa, nomeadamente, fornecimen-

to de sistemas de computador virtual nos quais os re-

cursos informáticos e os serviços aplicacionais são dis-

tribuídos como uma infraestrutura informática des-

centralizada; fornecimento de software não descarre-

gável em linha e plataformas em nuvem que encami-

nham e transmitem dados entre dispositivos, aplica-

ções, e plataformas de dados ligados; fornecimento de 

software não descarregável em linha e plataformas em 

nuvem para coleção, ligação, transmissão e análise de 

dados máquina a máquina de e entre dispositivos, apli-

cações, e redes de computador ligados; software como 

serviço (SaaS) com software para design, planeamen-

to, provisionamento, operação e otimização de redes 

informáticas e redes de telecomunicações; plataformas 

como um serviço (PaaS) com software para design, 

planeamento, provisionamento, operação e otimização 

de redes informáticas e redes de telecomunicações; 

software como serviço (SaaS) com software para se-

gurança de dados e para monitorização, análise e oti-

mização de redes informáticas e desempenho de apli-

cação de web; plataformas como um serviço (PaaS) 

com software para segurança de dados e para monito-

rização, análise e otimização de redes informáticas e 

desempenho de aplicação de web.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/02/18  Ja maica

N.º 85768

[210]  N.º : N/199791

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A219 220

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199792

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BEFLOS International (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1362 1 1

B 105

 Room 105, Zone B, Floor 1, Building 1, No. 1362, Hu-

qingping Road, Qingpu District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199793

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BEFLOS International (Shanghai) Co., Ltd.
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  Endereço : 1362 1 1

B 105

 Room 105, Zone B, Floor 1, Building 1, No. 1362, Hu-

qingping Road, Qingpu District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199794

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BEFLOS International (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1362 1 1

B 105

 Room 105, Zone B, Floor 1, Building 1, No. 1362, Hu-

qingping Road, Qingpu District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199795

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BEFLOS International (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1362 1 1

B 105

 Room 105, Zone B, Floor 1, Building 1, No. 1362, Hu-

qingping Road, Qingpu District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199800

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 65

2101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199801

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

306-41 42

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199802

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : 



15024    38   2022  9  21 

  Endereço : 

306-41 42

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199803

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 567

7 7006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199807

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : 

 CHAN HAO I

  Endereço : 34A

3A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199808

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9968 1405

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199809

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9968 1405

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199810

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9968 1405

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

鑰

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199811

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9968 1405

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199812

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : K. HANSOTIA & CO., INC.

  Endereço : 6600 Hiatus Road, Tamarac, Florida 

33321, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199813

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : KONAMI GAMING, INC.

  Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da, USA 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de computador, 

gravados para máquinas de jogo electrónicas, nomea-

damente, dispositivos que aceitam apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para dispositivos 

de jogos, nomeadamente, máquinas de jogos, slot 

machines , máquinas de bingo, com ou sem saída de 

vídeo; programas de jogos de computador, gravados 

para equipamentos de jogo, nomeadamente, slot 

machines , com ou sem saída de vídeo; programas de 

jogos de computador, gravados para máquinas de jo-

gos com um dispositivo que aceita apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para máquinas de 

jogos; programas de jogos de computador, gravados 

para máquinas de jogos incluindo slot machines  

ou terminais de vídeo para lotaria; programas de jogos 

de computador, gravados para máquinas de jogos que 

geram ou exibem resultados de apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para máquinas de 

jogos, nomeadamente, slot machines  e terminais 

de vídeo para lotaria; programas de jogos de compu-

tador, gravados para máquinas para jogos de fortuna 

e azar; programas de jogos de computador, gravados 

para equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e 

casino, nomeadamente, máquinas de jogos e software 

operacional de computador para jogos vendido à uni-

dade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199814

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : KONAMI GAMING, INC.

  Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da, USA 89119
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo electrónicas sem ser 

as adaptadas para uso com um monitor, nomeadamen-

te, dispositivos que aceitam apostas; dispositivos de 

jogos sem ser os adaptados para uso com um monitor, 

nomeadamente, máquinas de jogos, slot machines , 

máquinas de bingo, com ou sem saída de vídeo; equi-

pamentos de jogo sem ser os adaptados para uso com 

um monitor, nomeadamente, slot machines , com 

ou sem saída de vídeo; máquinas de jogos sem ser as 

adaptadas para uso com um monitor com um disposi-

tivo que aceita apostas; máquinas de jogos sem ser as 

adaptadas para uso com um monitor; máquinas de jo-

gos sem ser as adaptadas para uso com um monitor in-

cluindo slot machines  ou terminais de vídeo para 

lotaria; máquinas de jogos sem ser as adaptadas para 

uso com um monitor que geram ou exibem resultados 

de apostas; máquinas de jogos sem ser adaptadas para 

uso com um monitor, nomeadamente, slot machi-

nes  e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para 

jogos sem ser as adaptadas para uso com um monitor 

de fortuna e azar; equipamento reconfigurável de jo-

gos de lotaria e casino sem ser os adaptados para uso 

com um monitor, nomeadamente, máquinas de jogos e 

software operacional de computador para jogos vendi-

do à unidade; slot machines .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199815

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : Ameriprise Financial, Inc.

  Endereço : 5226 Ameriprise Financial Center 

Minneapolis, Minnesota 55474 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios 

monetários; negócios imobiliários; e serviços financei-

ros, nomeadamente, oferta de uma carteira a clientes 

que consiste em aconselhamento sobre investimentos, 

gestão de activos financeiros, gestão de dinheiro; ges-

tão de carteira financeira, análise financeira e gestão 

de risco financeiro; fornecimento de calculadoras 

financeiras em linha; fornecimento de informações 

sobre mercado de ações / títulos; investimento de fun-

dos mútuos e distribuição de fundos mútuos; serviços 

de transferência e de transações de fundos de investi-

mento; oferta de uma carteira a clientes que consiste 

em gestão de activos financeiros e gestão de dinhei-

ro; serviços de planeamento de pensões de reforma, 

nomeadamente, serviços de reforma com prestações 

determinadas, serviços de reforma com cotizações de-

terminadas, fornecimento de informações financeiras 

para educar os consumidores sobre aspectos da refor-

ma e fornecimento de serviços de planeamento finan-

ceiro de reformas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199816

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : Ameriprise Financial, Inc.

  Endereço : 5226 Ameriprise Financial Center 

Minneapolis, Minnesota 55474 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios 

monetários; negócios imobiliários; e serviços financei-

ros, nomeadamente, oferta de uma carteira a clientes 

que consiste em aconselhamento sobre investimentos, 

gestão de activos financeiros, gestão de dinheiro; ges-

tão de carteira financeira, análise financeira e gestão 

de risco financeiro; fornecimento de calculadoras 

financeiras em linha; fornecimento de informações 

sobre mercado de ações / títulos; investimento de fun-

dos mútuos e distribuição de fundos mútuos; serviços 

de transferência e de transações de fundos de investi-

mento; oferta de uma carteira a clientes que consiste 

em gestão de activos financeiros e gestão de dinhei-

ro; serviços de planeamento de pensões de reforma, 

nomeadamente, serviços de reforma com prestações 

determinadas, serviços de reforma com cotizações de-

terminadas, fornecimento de informações financeiras 

para educar os consumidores sobre aspectos da refor-

ma e fornecimento de serviços de planeamento finan-

ceiro de reformas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199817

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

  Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

patos; botas; botas de inverno; calçado de inverno; 

botas de neve; sapatilhas; calçado desportivo; calçado 

impermeável; botas impermeáveis; botins; calçado de 

lazer; calçado casual; calçado de esqui; botas de esqui; 

calçado de snowboard; botas de snowboard; palmilhas 

para calçado; meias interiores para calçado; gáspeas 

para calçado; correias para calçado; peças e acessórios 

para os produtos acima mencionados, incluídos nesta 

Classe.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/05/09  A lemanha

N.º 30 2022 107 488.5

[210]  N.º : N/199818

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : Avaya Inc,

  Endereço : 2605 Meridian Parkway, Suite 200, 

Durham, North Carol ina 27713, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Software centrado nas comunicações 

como um serviço que abrange as comunicações unifi-

cadas como um serviço (UCaaS), centro de contacto 

como um serviço (CCaaS), e plataforma de comunica-

ções como serviço (CPaaS) para centros de chamadas 

e comunicações unificadas empresariais com software 

para chamadas, conferências, transmissão de mensa-

gens, partilha de dados, e para ligação, operação, e 

gestão de comunicações em rede; consultoria em tec-

nologia de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199823

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software para jogos de realidade vir-

tual; software de realidade virtual; medidores para 

hastes de golfe; simulador de golfe; telémetro para 

golfe; simulador para a prática de golfe; software de 

processamento de dados para representações gráficas; 

software para o comércio através de uma rede global 

de comunicações; programas de jogos de computador 

gravados; programas de jogos de computador descar-

regáveis; software para o tratamento da informação; 

software para o processamento de imagens digitais; 

software de jogo gravado para telemóveis; software de 

reconhecimento de gestos; tela de simulador de golfe; 

aparelho de medição de velocidade com sensores de 

velocidade incorporados; programas de jogos de com-

putador multimédia interactivos; programas de com-

putador e software para processamento de imagens;  

software informático para radiodifusão/transmissão 

de conteúdos áudio/vídeo/multimédia; programas de 

jogos interactivos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199824

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de vendas por grosso 

com aparelhos de análise para tacadas de golfe; servi-

ços de loja de vendas por grosso com medidores para 

hastes de golfe; serviços de loja de vendas por grosso 

com simuladores de golfe; serviços de loja de vendas 

por grosso com telémetros para golfe; serviços de loja 

de vendas por grosso com simuladores para a prática 

de golfe; serviços de loja de vendas por grosso com 

telas de simulador de golfe; serviços de loja de vendas 
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por grosso com aparelhos de medição de velocidade 

com sensores de velocidade incorporados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199825

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação e reparação de aparelhos de 

simulação de golfe; reparação de aparelhos de análise 

de tacadas de golfe; reparação do tapete de putting 

para a prática do golfe; reparação de tacos de golfe; 

reparação de pinos de golfe; remodelação de instala-

ções de simuladores de golfe com tela; remodelação de 

cabina de simulador de golfe com tela; reparação de 

copos de golfe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199826

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso a jogos via 

internet sem fios; transmissão de texto/foto/vídeo via 

aplicativo de telemóvel inteligente; fornecimento de 

acesso a sites de comunidade on-line via aplicativos 

de telemóvel inteligente; transmissão das vantagens da 

mensagem de informação de adesão via aplicativos de 

telemóvel inteligente; transmissão de conteúdos mó-

veis via um telemóvel inteligente; fornecimento de site 

de comunidade on-line via internet (serviços de comu-

nicação); comunicação por computador e dispositivos 

electrónicos móveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199827

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de infraestruturas para treinos 

de golfe; serviços de caddies (carregadores de tacos) 

de golfe; fornecimento de informações relacionadas 

com a organização de competições desportivas de gol-

fe; cursos de vídeo relacionados com golfe; serviços de 

consultoria e assessoria relacionados com competições 

desportivas de golfe; aulas de golfe; exploração de 

percursos de golfe; aluguer de artigos de golfe; ensino 

do golfe; organização de competições profissionais de 

golfe em simuladores de golfe com tela.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199828

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Desenvolvimento de software infor-

mático para simulação de golfe; desenvolvimento de 

hardware informático para simulação de golfe; con-

cepção de campos de golfe; concepção de instalações 

desportivas; serviços de manutenção de software de 

computador; concepção e desenvolvimento de progra-

mas de computador; programação de computadores; 

desenvolvimento de programas de computador.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199829

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de snack-bares; restaurantes 

self-service [auto-serviço]; preparação de alimentos e 

bebidas; serviços de fornecimento de alimentos e bebi-

das; preparação e fornecimento de alimentos e bebidas 

para consumo imediato; serviços de cafetaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199830

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Fornecimento de site de comunidade 

on-line via internet (serviços de comunicação); forne-

cimento de acesso a jogos via internet sem fios; trans-

missão de texto/foto/vídeo via aplicativo de telemóvel 

inteligente; fornecimento de acesso a sites de comuni-

dade on-line via aplicativos de telemóvel inteligente; 

transmissão das vantagens da mensagem de informa-

ção de adesão via aplicativos de telemóvel inteligente; 

transmissão de conteúdos móveis via um telemóvel in-

teligente; comunicação por computador e dispositivos 

electrónicos móveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199831

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de infraestruturas para treinos 

de golfe; serviços de caddies (carregadores de tacos) 

de golfe; fornecimento de informações relacionadas 

com a organização de competições desportivas de gol-

fe; cursos de vídeo relacionados com golfe; serviços de 

consultoria e assessoria relacionados com competições 

desportivas de golfe; exploração de percursos de golfe; 

aluguer de artigos de golfe; organização de compe-

tições profissionais de golfe em simuladores de golfe 

com tela.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199832

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção de campos de golfe; concep-

ção de instalações desportivas; serviços de manuten-

ção de software de computador; concepção e desenvol-

vimento de software; programação de computadores; 

desenvolvimento de programas de computador; desen-

volvimento de software informático para simulação de 

golfe; desenvolvimento de hardware informático para 

simulação de golfe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199833

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Telémetro para golfe; medidores para 

hastes de golfe; aparelho de medição de velocidade 

com sensores de velocidade incorporados; tela de si-

mulador de golfe; simulador de golfe; software descar-

regável; aplicativo descarregável para telefones inteli-

gentes (software).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199834

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Etiquetas para sacos de golfe; sacos de 

golfe, com ou sem rodas; bolas de golfe; marcadores 

para bolas de golfe; fornecedores automáticos de bolas 

de golfe (dispositivos auxiliares de treino de golfe); 

bandeiras de golfe; carrinhos para sacos de golfe; ana-

lisador de tacadas de golfe (dispositivos auxiliares de 

treino de golfe); tapete de putting para prática de gol-

fe; aparelhos de reparação para a reparação de terreno 

(acessório de golfe); luvas para golfe; equipamentos de 

golfe; tacos de golfe; punhos para tacos de golfe; hastes 

de tacos de golfe; capas para tacos de golfe; pinos para 

bolas de golfe; aparelho de treino de putting de golfe; 

equipamentos de treino de putting com analisador de 

putting; copo de golfe; brinquedos; bonecas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199835

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de vendas por grosso 

com telémetros para golfe; serviços de loja de vendas 

por grosso com analisadores de tacadas; serviços de 

loja de vendas por grosso com medidores para hastes 

de golfe; serviços de loja de vendas por grosso com 

aparelhos de medição de velocidade com sensores de 

velocidade incorporados; serviços de loja de vendas 

por grosso com telas de simulador de golfe; serviços 

de loja de vendas por grosso com simuladores para a 

prática de golfe; serviços de loja de vendas por grosso 

com simuladores de golfe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199836

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação e reparação de aparelhos 

de simulação de golfe; reparação de equipamentos de 

golfe; reparação de aparelhos de análise de tacadas de 

golfe; reparação do tapete de putting de golfe; repara-

ção de tacos de golfe; reparação de pinos de golfe; re-

modelação de instalações de simuladores de golfe com 

tela; remodelação de cabina de simulador de golfe com 

tela; reparação de copos de golfe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199837

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : Kracie Home Products, Ltd.

  Endereço : 20-20, Kaigan 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes e detergentes; cosméticos 

e artigos de higiene pessoal; perfumaria; incensos e 

fragrâncias; champôs para o cabelo; condicionadores 

para o cabelo; preparações para tratamento capilar; 

máscara para o cabelo; preparações para fixar o ca-

belo; preparações para tratamento capilar (não para 

enxaguar); cremes para a l impeza facial; geles de 

limpeza facial; sabonetes faciais; discos impregnados 

com cosméticos para limpeza facial; preparações para 

desmaquilhagem; sabonetes para o corpo; máscaras 

faciais [cosméticos]; máscaras para a pele [cosméticos]; 

máscaras de gel para os olhos; óleos faciais; hidratan-

tes [cosméticos]; cremes antienvelhecimento; cremes 

antirrugas; essências para os cuidados da pele; óleos 

essenciais; soros para uso cosmético; emulsões para o 

cuidado da pele; loções para o cuidado da pele; tónicos 
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para a pele; creme para as mãos; protetores solares; 

cremes para depois da exposição solar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199838

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[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 : 14

[511]  Produtos : Caixas em metais preciosos [joalha-

ria]; joalharia para calçado; porta-chaves [com objeto 

decorativo]; amuletos decorativos para porta-chaves; 

relógios; pulseiras de relógio; correntes de relógio; 

joalharia; metais preciosos; brincos; colares [joalha-

ria]; pulseiras para o tornozelo; correntes [joalharia]; 

pulseiras [joalharia]; joalharia para chapéus; broches 

[joalharia]; alfinetes de lapela ornamentais; joalharia 

em metais preciosos; botões-de-punho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199839

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[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 : 18

[511]  Produtos : Bolsas para maquilhagem, chaves e 

outros artigos pessoais, não equipadas; sacos; estojos 

para chaves [artigos de couro]; porta-moedas; estojos 

para cartões [porta-notas]; estojos para cartões de cré-

dito [carteiras]; sacos para desporto; sacos de viagem; 

bolsas; pochetes; bolsas de trazer à cintura; estojos 

para cartões de visita; caixas de couro; chapéus-de-

-chuva; correias de couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199840

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[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 : 26

[511]  Produtos : Fivelas para sapatos; ornamentos de 

metal para calçado, não em metais preciosos; enfei-

tes para sapatos, não em metais preciosos; amuletos 

decorativos para telefones móveis, não em metais pre-

ciosos; fivelas para cintos; fivelas em metais preciosos 

[acessórios de vestuário]; fivelas [acessórios de vestuário]; 

remendos para vestuário; broches [acessórios de 

vestuário]; emblemas ornamentais da moda [botões]; 

fivelas para vestuário; artigos decorativos para o cabe-

lo; enfeites para roupas, não em metais preciosos; arti-

gos para prender o cabelo; botões; fivelas para sacos e 

bolsas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199841

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja retalhista de calçado; 

serviços de loja retalhista de óculos; serviços de loja 

retalhista de vestuário desportivo; serviços de loja 
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retalhista de sobretudos (exceto vestuário para uso 

exclusivo para desporto e trajes tradicionais corea-

nos); serviços de loja retalhista de joalharia em metais 

preciosos; serviços de loja retalhista de faixas para a 

cabeça [vestuário]; serviços de loja retalhista de cha-

péus; serviços de loja retalhista de alfinetes ornamen-

tais; serviços de loja retalhista de colares; serviços de 

loja retalhista de brincos; serviços de loja retalhista de 

broches [joalharia]; serviços de loja retalhista de bo-

tões; serviços de loja retalhista de pulseiras [joalharia]; 

serviços de loja retalhista de camisolas; serviços de 

loja retalhista de camisas; serviços de loja retalhista de 

lenços; serviços de loja retalhista de peúgas; serviços 

de loja grossista de vestuário; serviços de loja retalhis-

ta de vestuário; serviços de agência de vendas de ves-

tuário; serviços de loja retalhista de cintos [vestuário]; 

serviços de loja retalhista de sacos; serviços de loja re-

talhista de porta-moedas; serviços de loja retalhista de 

fivelas para sacos e bolsas; serviços de loja retalhista 

de sacos para desporto; serviços de loja retalhista de 

estojos para cartões de visita; serviços de loja retalhis-

ta de fivelas para calçado; serviços de loja retalhista 

de chapéus-de-chuva; serviços de loja retalhista de 

porta-chaves [com objeto decorativo]; serviços de loja 

retalhista de relógios; serviços de loja retalhista de 

pulseiras para relógios; serviços de loja retalhista de 

acessórios para telemóveis; serviços de loja retalhista 

de joalharia e metais preciosos; serviços de loja reta-

lhista de fivelas para cintos; serviços de loja retalhista 

de remendos de tecidos ornamentais; serviços de loja 

retalhista de emblemas decorativos da moda [botões]; 

serviços de loja retalhista de pendentes [joalharia]; 

serviços de loja retalhista de botões para vestuário; 

serviços de loja retalhista de bolsas para guardar ma-

quilhagem, chaves e outros artigos pessoais; promoção 

de bens e serviços de terceiros por meio da exploração 

de um centro comercial abrangente em linha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199842

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[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 : 14

[511]  Produtos : Caixas em metais preciosos [joalha-

ria]; joalharia para calçado; porta-chaves [com objeto 

decorativo]; amuletos decorativos para porta-chaves; 

relógios; pulseiras de relógio; correntes de relógio; 

joalharia; metais preciosos; brincos; colares [joalha-

ria]; pulseiras para o tornozelo; correntes [joalharia]; 

pulseiras [joalharia]; joalharia para chapéus; broches 

[joalharia]; alfinetes de lapela ornamentais; joalharia 

em metais preciosos; botões-de-punho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199843

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[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 : 18

[511]  Produtos : Bolsas para maquilhagem, chaves e 

outros artigos pessoais, não equipadas; sacos; estojos 

para chaves [artigos de couro]; porta-moedas; estojos 

para cartões [porta-notas]; estojos para cartões de cré-

dito [carteiras]; sacos para desporto; sacos de viagem; 

bolsas; pochetes; bolsas de trazer à cintura; estojos 

para cartões de visita; caixas de couro; chapéus-de-

-chuva; correias de couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199844

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[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 : 26
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[511]  Produtos : Fivelas para sapatos; ornamentos de 

metal para calçado, não em metais preciosos; enfei-

tes para sapatos, não em metais preciosos; amuletos 

decorativos para telefones móveis, não em metais pre-

ciosos; fivelas para cintos; fivelas em metais preciosos 

[acessórios de vestuário]; fivelas [acessórios de vestu-

ário]; remendos para vestuário; broches [acessórios de 

vestuário]; emblemas ornamentais da moda [botões]; 

fivelas para vestuário; artigos decorativos para o cabe-

lo; enfeites para roupas, não em metais preciosos; arti-

gos para prender o cabelo; botões; fivelas para sacos e 

bolsas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199845

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja retalhista de calçado; 

serviços de loja retalhista de óculos; serviços de loja 

retalhista de vestuário desportivo; serviços de loja 

retalhista de sobretudos (exceto vestuário para uso 

exclusivo para desporto e trajes tradicionais corea-

nos); serviços de loja retalhista de joalharia em metais 

preciosos; serviços de loja retalhista de faixas para a 

cabeça [vestuário]; serviços de loja retalhista de cha-

péus; serviços de loja retalhista de alfinetes ornamen-

tais; serviços de loja retalhista de colares; serviços de 

loja retalhista de brincos; serviços de loja retalhista de 

broches [joalharia]; serviços de loja retalhista de bo-

tões; serviços de loja retalhista de pulseiras [joalharia]; 

serviços de loja retalhista de camisolas; serviços de 

loja retalhista de camisas; serviços de loja retalhista de 

lenços; serviços de loja retalhista de peúgas; serviços 

de loja grossista de vestuário; serviços de loja retalhis-

ta de vestuário; serviços de agência de vendas de ves-

tuário; serviços de loja retalhista de cintos [vestuário]; 

serviços de loja retalhista de sacos; serviços de loja re-

talhista de porta-moedas; serviços de loja retalhista de 

fivelas para sacos e bolsas; serviços de loja retalhista 

de sacos para desporto; serviços de loja retalhista de 

estojos para cartões de visita; serviços de loja retalhis-

ta de fivelas para calçado; serviços de loja retalhista 

de chapéus-de-chuva; serviços de loja retalhista de 

porta-chaves [com objeto decorativo]; serviços de loja 

retalhista de relógios; serviços de loja retalhista de 

pulseiras para relógios; serviços de loja retalhista de 

acessórios para telemóveis; serviços de loja retalhista 

de joalharia e metais preciosos; serviços de loja reta-

lhista de fivelas para cintos; serviços de loja retalhista 

de remendos de tecidos ornamentais; serviços de loja 

retalhista de emblemas decorativos da moda [botões]; 

serviços de loja retalhista de pendentes [joalharia]; 

serviços de loja retalhista de botões para vestuário; 

serviços de loja retalhista de bolsas para guardar ma-

quilhagem, chaves e outros artigos pessoais; promoção 

de bens e serviços de terceiros por meio da exploração 

de um centro comercial abrangente em linha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199846

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 369-371 16

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Logo

Logo C

19 M 100 Y 23 K 0 L ogo

C 92 M 98 Y 17 K 5 L ogo

C 36 M 0 Y 57 K 0

C 70 M 16 Y 0 K 0 Logo MOL-

TI RANGE M T O I

MOLTI C 41 M 0 Y

51 K 0 L ogo MOLT I M

T C 78 M 11 Y 45 K 0
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C 87 M 34 Y 56 K 14 Logo

MOLTI L C 89 M 33 Y 96

K 26 C 88 M 41 Y 91 K 44

L ogo MOLT I O I

C 75 M 0 Y 75 K 0 C 86 M 23

Y 88 K 9 Logo R A NGE

C 5 M 0 Y 76 K 0

[210]  N.º : N/199847

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : 

 ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA SECUN-

DÁRIA PUI CHING DE MACAU

  Endereço : 7

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199848

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : 

 ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA SECUN-

DÁRIA PUI CHING DE MACAU

  Endereço : 7

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199849

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : 

 ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA SECUN-

DÁRIA PUI CHING DE MACAU

  Endereço : 7

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199850

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : 

 ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA SECUN-

DÁRIA PUI CHING DE MACAU

  Endereço : 7

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199851

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[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 
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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/199852

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[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/199853

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 11

S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199854

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 11

S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199855

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 11

S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/199856

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 11

S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/179706 2022/08/26 2022/08/26 09

N/182285 2022/08/26 2022/08/26 CLARKE, MURRAY COLIN 05

N/183681 2022/08/26 2022/08/26 Aurecon Group Brand Pty Ltd 45

N/186005 2022/08/26 2022/08/26 MGM Grand Paradise S.A. 41

N/186006 2022/08/26 2022/08/26 MGM Grand Paradise S.A. 43

N/186741 2022/08/26 2022/08/26

Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

09

N/186742 2022/08/26 2022/08/26

Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

35

N/186743 2022/08/26 2022/08/26

Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

38

N/186744 2022/08/26 2022/08/26

Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

41

N/186745 2022/08/26 2022/08/26

Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

42

N/186746 2022/08/26 2022/08/26

Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

45

N/188649 2022/08/26 2022/08/26 Apple Inc. 42

N/188776 2022/08/26 2022/08/26 Apple Inc. 42

N/188778 2022/08/26 2022/08/26 Apple Inc. 42

N/188785 2022/08/26 2022/08/26 Apple Inc. 42

N/189475 2022/08/26 2022/08/26 Apple Inc. 42
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/189664 2022/08/26 2022/08/26 Apple Inc. 42

N/190009 2022/08/26 2022/08/26 HANKOOK & COMPANY CO., LTD. 12

N/191374 2022/08/26 2022/08/26 MasterCard International Incorporated 36

N/191546 2022/08/26 2022/08/26 CLO VIRTUAL FASHION INC. 09

N/191549 2022/08/26 2022/08/26 CLO VIRTUAL FASHION INC. 42

N/191550 2022/08/26 2022/08/26 CLO VIRTUAL FASHION INC. 09

N/191553 2022/08/26 2022/08/26 CLO VIRTUAL FASHION INC. 42

N/191772 2022/08/26 2022/08/26 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/191773 2022/08/26 2022/08/26 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/191774 2022/08/26 2022/08/26 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/191775 2022/08/26 2022/08/26 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/191776 2022/08/26 2022/08/26 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/191777 2022/08/26 2022/08/26 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/191778 2022/08/26 2022/08/26 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

N/191785 2022/08/26 2022/08/26 ADC Therapeutics SA 05

N/191825 2022/08/26 2022/08/26 Takeda Pharmaceuticals International AG 05

N/191826 2022/08/26 2022/08/26 Takeda Pharmaceuticals International AG 05

N/191974 2022/08/26 2022/08/26 Riot Games, Inc. 09

N/191975 2022/08/26 2022/08/26 Riot Games, Inc. 18

N/191976 2022/08/26 2022/08/26 Riot Games, Inc. 25

N/191978 2022/08/26 2022/08/26 Riot Games, Inc. 41

N/192049 2022/08/26 2022/08/26 Nooree Yoo 03

N/192050 2022/08/26 2022/08/26 Nooree Yoo 35

N/192051 2022/08/26 2022/08/26 Nooree Yoo 03

N/192052 2022/08/26 2022/08/26 Nooree Yoo 35

N/192219 2022/08/26 2022/08/26 Rivian IP Holdings, LLC 37

N/192220 2022/08/26 2022/08/26 Rivian IP Holdings, LLC 42

N/192221 2022/08/26 2022/08/26 Rivian IP Holdings, LLC 06

N/192222 2022/08/26 2022/08/26 Rivian IP Holdings, LLC 07

N/192223 2022/08/26 2022/08/26 Rivian IP Holdings, LLC 09

N/192224 2022/08/26 2022/08/26 Rivian IP Holdings, LLC 12

N/192232 2022/08/26 2022/08/26 Rivian IP Holdings, LLC 40

N/192234 2022/08/26 2022/08/26 HANKER FOODS (M) SDN BHD 30

N/192297 2022/08/26 2022/08/26 Ark Technologies Pty Ltd 03

N/192299 2022/08/26 2022/08/26 Ark Technologies Pty Ltd 14

N/192301 2022/08/26 2022/08/26 Ark Technologies Pty Ltd 18

N/192302 2022/08/26 2022/08/26 Ark Technologies Pty Ltd 21

N/192303 2022/08/26 2022/08/26 Ark Technologies Pty Ltd 24

N/192304 2022/08/26 2022/08/26 Ark Technologies Pty Ltd 25

N/192305 2022/08/26 2022/08/26 Ark Technologies Pty Ltd 33
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/192306 2022/08/26 2022/08/26 Ark Technologies Pty Ltd 35

N/192307 2022/08/26 2022/08/26 Ark Technologies Pty Ltd 36

N/192309 2022/08/26 2022/08/26 Ark Technologies Pty Ltd 40

N/192310 2022/08/26 2022/08/26 Ark Technologies Pty Ltd 41

N/192312 2022/08/26 2022/08/26 Ark Technologies Pty Ltd 45

N/192393 2022/08/26 2022/08/26 Kia Corporation 12

N/192406 2022/08/26 2022/08/26 MyoKardia, Inc. 05

N/192407 2022/08/26 2022/08/26 MyoKardia, Inc. 05

N/192487 2022/08/26 2022/08/26 Fundação Eugénio de Almeida 33

N/192489 2022/08/26 2022/08/26 MasterCard International Incorporated 35

N/192490 2022/08/26 2022/08/26 MasterCard International Incorporated 36

N/192491 2022/08/26 2022/08/26 MasterCard International Incorporated 38

N/192554 2022/08/26 2022/08/26

SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

16

N/192555 2022/08/26 2022/08/26

SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

18

N/192556 2022/08/26 2022/08/26

SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

21

N/192557 2022/08/26 2022/08/26

SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

25

N/192558 2022/08/26 2022/08/26

SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

26

N/192559 2022/08/26 2022/08/26

SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

35

N/192560 2022/08/26 2022/08/26

SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

16

N/192561 2022/08/26 2022/08/26

SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

35

N/192588 2022/08/26 2022/08/26 Le Saunda Licensing Limited 03

N/192589 2022/08/26 2022/08/26 Le Saunda Licensing Limited 35

N/192590 2022/08/26 2022/08/26 Pan Pacific International Holdings Corporation 21

N/192649 2022/08/26 2022/08/26 Fenice Srl 09

N/192650 2022/08/26 2022/08/26 Fenice Srl 14

N/192651 2022/08/26 2022/08/26 Fenice Srl 18

N/192655 2022/08/26 2022/08/26 Fenice Srl 14

N/192656 2022/08/26 2022/08/26 Fenice Srl 18

N/192657 2022/08/26 2022/08/26 Fenice Srl 25

N/192689 2022/08/26 2022/08/26 N.V. Organon 05

N/192690 2022/08/26 2022/08/26 N.V. Organon 05

N/192813 2022/08/26 2022/08/26 HONDA MOTOR CO., LTD. 12

N/192826 2022/08/26 2022/08/26 Mirum Pharmaceuticals, Inc. 05
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N/192828 2022/08/26 2022/08/26 Tak Enterprises Limited 14

N/192850 2022/08/26 2022/08/26 Epizyme, Inc. 05

N/192851 2022/08/26 2022/08/26

HUNAN NEWMAN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/192979 2022/08/26 2022/08/26 Remy Cointreau Vela 03

N/193014 2022/08/26 2022/08/26 Angus Dundee Distillers Plc 33

N/193100 2022/08/26 2022/08/26 03

N/193102 2022/08/26 2022/08/26 24

N/193103 2022/08/26 2022/08/26 16

N/193105 2022/08/26 2022/08/26 03

N/193106 2022/08/26 2022/08/26 16

N/193107 2022/08/26 2022/08/26 24

N/193108 2022/08/26 2022/08/26 03

N/193110 2022/08/26 2022/08/26 16

N/193111 2022/08/26 2022/08/26 24

N/193116 2022/08/26 2022/08/26 03

N/193117 2022/08/26 2022/08/26 05

N/193118 2022/08/26 2022/08/26 31

N/193119 2022/08/26 2022/08/26 35

N/193299 2022/08/26 2022/08/26 02

N/193300 2022/08/26 2022/08/26 01

N/193301 2022/08/26 2022/08/26 01

N/193311 2022/08/26 2022/08/26 Limited Liabiliaty Company “Russian Crab” 29

N/193312 2022/08/26 2022/08/26 Limited Liabiliaty Company “Russian Crab” 31

N/193314 2022/08/26 2022/08/26 Limited Liabiliaty Company “Russian Crab” 44

N/193315 2022/08/26 2022/08/26 Limited Liabiliaty Company “Russian Crab” 29

N/193316 2022/08/26 2022/08/26 Limited Liabiliaty Company “Russian Crab” 31

N/193318 2022/08/26 2022/08/26 Limited Liabiliaty Company “Russian Crab” 44

N/193319 2022/08/26 2022/08/26 Limited Liabiliaty Company “Russian Crab” 29

N/193320 2022/08/26 2022/08/26 Limited Liabiliaty Company “Russian Crab” 31

N/193322 2022/08/26 2022/08/26 Limited Liabiliaty Company “Russian Crab” 44

N/193438 2022/08/26 2022/08/26 SK hynix NAND Product Solutions Corp. 09

N/193439 2022/08/26 2022/08/26 SK hynix NAND Product Solutions Corp. 35

N/193440 2022/08/26 2022/08/26 SK hynix NAND Product Solutions Corp. 40

N/193463 2022/08/26 2022/08/26 BRUNO, Inc. 07

N/193464 2022/08/26 2022/08/26 BRUNO, Inc. 11

N/193465 2022/08/26 2022/08/26 BRUNO, Inc. 21

N/193532 2022/08/26 2022/08/26

N I P P O N K E N DA I R E S E A RC H & D E V E LO P M E N T 

LIMITED

05
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N/193533 2022/08/26 2022/08/26

N I P P O N K E N DA I R E S E A RC H & D E V E LO P M E N T 

LIMITED

05

N/193598 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 18

N/193599 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 25

N/193600 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 28

N/193601 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 18

N/193602 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 28

N/193603 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 18

N/193604 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 25

N/193605 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 28

N/193606 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 18

N/193607 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 25

N/193608 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 28

N/193609 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 18

N/193610 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 25

N/193611 2022/08/26 2022/08/26 Wade Enterprises, Inc. 28

N/193628 2022/08/26 2022/08/26

Huawei Technologies Co., Ltd.

44

N/193631 2022/08/26 2022/08/26

Huawei Technologies Co., Ltd.

44

N/193636 2022/08/26 2022/08/26 03

N/193638 2022/08/26 2022/08/26 16

N/193639 2022/08/26 2022/08/26 24

N/193640 2022/08/26 2022/08/26 03

N/193642 2022/08/26 2022/08/26 16

N/193643 2022/08/26 2022/08/26 24

N/193644 2022/08/26 2022/08/26 03

N/193645 2022/08/26 2022/08/26 05

N/193646 2022/08/26 2022/08/26 16

N/193647 2022/08/26 2022/08/26 24

N/193649 2022/08/26 2022/08/26 MANIFATTURE DADDATO S.P.A. 18

N/193650 2022/08/26 2022/08/26 MANIFATTURE DADDATO S.P.A. 25

N/193654 2022/08/26 2022/08/26

COURVOISIER S.A.S.

33

N/193658 2022/08/26 2022/08/26 WEBZEN INC. 09

N/193659 2022/08/26 2022/08/26 WEBZEN INC. 41

N/193692 2022/08/26 2022/08/26 Mirum Pharmaceuticals, Inc. 05

N/193772 2022/08/26 2022/08/26 Advanced Micro Devices, Inc. 09

N/193885 2022/08/26 2022/08/26 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 09
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N/193886 2022/08/26 2022/08/26 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 14

N/193893 2022/08/26 2022/08/26 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 41

N/193942 2022/08/26 2022/08/26 Solutia Singapore Pte. Ltd. 17

N/193944 2022/08/26 2022/08/26 Solutia Singapore Pte. Ltd. 17

N/193975 2022/08/26 2022/08/26 Takeda Pharmaceuticals International AG 05

N/193976 2022/08/26 2022/08/26 Takeda Pharmaceuticals International AG 05

N/193977 2022/08/26 2022/08/26 Takeda Pharmaceuticals International AG 05

N/193978 2022/08/26 2022/08/26 Takeda Pharmaceuticals International AG 05

N/193985 2022/08/26 2022/08/26 WEBZEN INC. 09

N/193986 2022/08/26 2022/08/26 WEBZEN INC. 41

N/194016 2022/08/26 2022/08/26

Beijing Hongtaijiahua Technology Trade Co., Ltd.

09

N/194017 2022/08/26 2022/08/26

Beijing Hongtaijiahua Technology Trade Co., Ltd.

35

N/194018 2022/08/26 2022/08/26

Beijing Hongtaijiahua Technology Trade Co., Ltd.

42

N/194076 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 09

N/194077 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 35

N/194078 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 41

N/194079 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 42

N/194080 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 09

N/194081 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 35

N/194082 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 41

N/194083 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 42

N/194084 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 09

N/194085 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 35

N/194086 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 41

N/194087 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 42

N/194101 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194104 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194150 2022/08/26 2022/08/26

ROTA DA SEDA NOVA VIAGEM INVESTIMENTOS 

COMPANHIA LIMITADA 

03

N/194236 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194237 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194238 2022/08/26 2022/08/26 NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED 01

N/194241 2022/08/26 2022/08/26 NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED 01

N/194245 2022/08/26 2022/08/26 BURBERRY LIMITED 25

N/194246 2022/08/26 2022/08/26 BURBERRY LIMITED 03

N/194247 2022/08/26 2022/08/26 BURBERRY LIMITED 25
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N/194257 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194259 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 01

N/194260 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 05

N/194261 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 09

N/194262 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 10

N/194263 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 35

N/194264 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 42

N/194265 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 44

N/194266 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 01

N/194267 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 05

N/194268 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 09

N/194269 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 10

N/194270 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 35

N/194271 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 42

N/194272 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 44

N/194273 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 01

N/194274 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 05

N/194275 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 09

N/194276 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 10

N/194277 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 35

N/194278 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 42

N/194279 2022/08/26 2022/08/26 BioNTech SE 44

N/194328 2022/08/26 2022/08/26 03

N/194329 2022/08/26 2022/08/26 03

N/194330 2022/08/26 2022/08/26 03

N/194391 2022/08/26 2022/08/26  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

35

N/194392 2022/08/26 2022/08/26  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

41

N/194393 2022/08/26 2022/08/26  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

35

N/194394 2022/08/26 2022/08/26  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

41

N/194400 2022/08/26 2022/08/26 Hovione PharmaScience Limited 05

N/194444 2022/08/26 2022/08/26 14

N/194449 2022/08/26 2022/08/26 Galderma Holding S.A. 03

N/194450 2022/08/26 2022/08/26 Galderma Holding S.A. 05
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N/194451 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194452 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194453 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194454 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194455 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194456 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194457 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194458 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194459 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194460 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194461 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194462 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194463 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194464 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194465 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194466 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194467 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194468 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194469 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194470 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194472 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194473 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194474 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194475 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194476 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194477 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194478 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194479 2022/08/26 2022/08/26

Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.

39

N/194480 2022/08/26 2022/08/26

Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.

39

N/194482 2022/08/26 2022/08/26 Y-mAbs Therapeutics, Inc 05

N/194483 2022/08/26 2022/08/26 Y-mAbs Therapeutics, Inc 42

N/194486 2022/08/26 2022/08/26 06

N/194487 2022/08/26 2022/08/26 19

N/194488 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194489 2022/08/26 2022/08/26 06

N/194490 2022/08/26 2022/08/26 19

N/194491 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194493 2022/08/26 2022/08/26 09
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N/194494 2022/08/26 2022/08/26 16

N/194495 2022/08/26 2022/08/26 18

N/194496 2022/08/26 2022/08/26 25

N/194497 2022/08/26 2022/08/26 28

N/194498 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194499 2022/08/26 2022/08/26 41

N/194500 2022/08/26 2022/08/26 42

N/194501 2022/08/26 2022/08/26 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/194539 2022/08/26 2022/08/26 01

N/194540 2022/08/26 2022/08/26 03

N/194541 2022/08/26 2022/08/26 04

N/194542 2022/08/26 2022/08/26 05

N/194543 2022/08/26 2022/08/26 07

N/194544 2022/08/26 2022/08/26 08

N/194545 2022/08/26 2022/08/26 10

N/194546 2022/08/26 2022/08/26 11

N/194547 2022/08/26 2022/08/26 14

N/194548 2022/08/26 2022/08/26 16

N/194549 2022/08/26 2022/08/26 18

N/194550 2022/08/26 2022/08/26 20

N/194551 2022/08/26 2022/08/26 21

N/194552 2022/08/26 2022/08/26 22

N/194553 2022/08/26 2022/08/26 24

N/194554 2022/08/26 2022/08/26 25

N/194555 2022/08/26 2022/08/26 26

N/194556 2022/08/26 2022/08/26 27

N/194557 2022/08/26 2022/08/26 28

N/194558 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194559 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194560 2022/08/26 2022/08/26 31

N/194561 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194562 2022/08/26 2022/08/26 33

N/194563 2022/08/26 2022/08/26 34

N/194564 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194565 2022/08/26 2022/08/26 36

N/194566 2022/08/26 2022/08/26 37

N/194567 2022/08/26 2022/08/26 38

N/194568 2022/08/26 2022/08/26 39

N/194569 2022/08/26 2022/08/26 41
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N/194570 2022/08/26 2022/08/26 42

N/194571 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194572 2022/08/26 2022/08/26 44

N/194573 2022/08/26 2022/08/26 45

N/194574 2022/08/26 2022/08/26 39

N/194575 2022/08/26 2022/08/26 05

N/194576 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194577 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194578 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194579 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194580 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194581 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194582 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194583 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194584 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194585 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194586 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194587 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194588 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194589 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194590 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194591 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194592 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194593 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194594 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194595 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194596 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194597 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194598 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194599 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194600 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194601 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194602 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194603 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194604 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194605 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194606 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194607 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194608 2022/08/26 2022/08/26 29
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N/194609 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194610 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194611 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194612 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194613 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194614 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194615 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194616 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194617 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194618 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194619 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194620 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194621 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194622 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194623 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194624 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194625 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194626 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194627 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194628 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194629 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194630 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194631 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194632 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194633 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

09

N/194634 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

16

N/194635 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

35

N/194636 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

41

N/194637 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

42

N/194638 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

09

N/194639 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

16

N/194640 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

35
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N/194641 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

41

N/194642 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

42

N/194643 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

09

N/194644 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

16

N/194645 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

35

N/194646 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

41

N/194647 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

42

N/194648 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

09

N/194649 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

16

N/194650 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

35

N/194651 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

41

N/194652 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

42

N/194653 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

09

N/194654 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

16

N/194655 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

35

N/194656 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

41

N/194657 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

42

N/194658 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

09

N/194659 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

16

N/194660 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

35

N/194661 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

41

N/194662 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

42
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N/194663 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

09

N/194664 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

16

N/194665 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

35

N/194666 2022/08/26 2022/08/26

Fortune Media IP Limited

41

N/194667 2022/08/26 2022/08/26  33

N/194670 2022/08/26 2022/08/26 Cartier International AG 14

N/194671 2022/08/26 2022/08/26 17

N/194672 2022/08/26 2022/08/26 22

N/194673 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194674 2022/08/26 2022/08/26 42

N/194675 2022/08/26 2022/08/26 09

N/194676 2022/08/26 2022/08/26 42

N/194677 2022/08/26 2022/08/26 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/194680 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194681 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194682 2022/08/26 2022/08/26 05

N/194687 2022/08/26 2022/08/26 03

N/194688 2022/08/26 2022/08/26 21

N/194689 2022/08/26 2022/08/26 03

N/194690 2022/08/26 2022/08/26 05

N/194691 2022/08/26 2022/08/26 18

N/194692 2022/08/26 2022/08/26 21

N/194693 2022/08/26 2022/08/26 22

N/194694 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194695 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194696 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194697 2022/08/26 2022/08/26 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/194701 2022/08/26 2022/08/26

MINDFULNESS ADMINISTRAÇÃO LIMITADA

42

N/194707 2022/08/26 2022/08/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ CORPORATION) 03

N/194712 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194713 2022/08/26 2022/08/26 KUMON INSTITUTE OF EDUCATION CO., LTD. 09

N/194714 2022/08/26 2022/08/26 KUMON INSTITUTE OF EDUCATION CO., LTD. 35

N/194715 2022/08/26 2022/08/26 KUMON INSTITUTE OF EDUCATION CO., LTD. 41

N/194716 2022/08/26 2022/08/26 KUMON INSTITUTE OF EDUCATION CO., LTD. 42

N/194769 2022/08/26 2022/08/26 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05
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N/194770 2022/08/26 2022/08/26 ( ) 33

N/194774 2022/08/26 2022/08/26 SEGA CORPORATION 09

N/194775 2022/08/26 2022/08/26 SEGA CORPORATION 41

N/194776 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 01

N/194777 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 03

N/194778 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 09

N/194779 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 10

N/194780 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 30

N/194781 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 32

N/194782 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 35

N/194783 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 40

N/194784 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 42

N/194785 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 44

N/194786 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 01

N/194787 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 03

N/194788 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 05

N/194789 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 09

N/194790 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 10

N/194791 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 30

N/194792 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 32

N/194793 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 35

N/194794 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 40

N/194795 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 42

N/194796 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 44

N/194797 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 01

N/194798 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 03

N/194799 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 05

N/194800 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 09

N/194801 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 10

N/194802 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 30

N/194803 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 32

N/194804 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 35

N/194805 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 40

N/194806 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 42

N/194807 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 44

N/194808 2022/08/26 2022/08/26

SU CHANG

30

N/194809 2022/08/26 2022/08/26

Angrow Company Limited

03
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N/194810 2022/08/26 2022/08/26

Angrow Company Limited

05

N/194811 2022/08/26 2022/08/26

Angrow Company Limited

10

N/194812 2022/08/26 2022/08/26

Angrow Company Limited

35

N/194813 2022/08/26 2022/08/26

Angrow Company Limited

03

N/194814 2022/08/26 2022/08/26

Angrow Company Limited

05

N/194815 2022/08/26 2022/08/26

Angrow Company Limited

10

N/194816 2022/08/26 2022/08/26

Angrow Company Limited

35

N/194822 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194823 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194824 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194825 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194826 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194827 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194828 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194829 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194830 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194831 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194842 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194843 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194844 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194845 2022/08/26 2022/08/26 30

N/194846 2022/08/26 2022/08/26 32

N/194847 2022/08/26 2022/08/26 35

N/194848 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194849 2022/08/26 2022/08/26 Marolina Outdoor Inc. 25

N/194850 2022/08/26 2022/08/26 Marolina Outdoor Inc. 25

N/194851 2022/08/26 2022/08/26 Marolina Outdoor Inc. 25

N/194852 2022/08/26 2022/08/26 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

33

N/194853 2022/08/26 2022/08/26 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

33

N/194854 2022/08/26 2022/08/26 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

33

N/194856 2022/08/26 2022/08/26 VORTICE S.p.A. 11
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N/194861 2022/08/26 2022/08/26 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 03

N/194863 2022/08/26 2022/08/26 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 03

N/194864 2022/08/26 2022/08/26 09

N/194865 2022/08/26 2022/08/26 02

N/194868 2022/08/26 2022/08/26

Tech Fund SRL

35

N/194873 2022/08/26 2022/08/26 Twin River Management Group, Inc. 41

N/194874 2022/08/26 2022/08/26 Twin River Management Group, Inc. 43

N/194894 2022/08/26 2022/08/26 Four Seasons Hotels (Netherlands) B.V. 44

N/194895 2022/08/26 2022/08/26 LABORATOIRES M&L 03

N/194900 2022/08/26 2022/08/26 POLA INC. 03

N/194901 2022/08/26 2022/08/26

SHANGHAI SILK GROUP CO., LTD

25

N/194902 2022/08/26 2022/08/26 05

N/194903 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194904 2022/08/26 2022/08/26 05

N/194905 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194906 2022/08/26 2022/08/26 05

N/194907 2022/08/26 2022/08/26 29

N/194908 2022/08/26 2022/08/26

HO CHOI CHAN

41

N/194909 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 09

N/194910 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 35

N/194911 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 41

N/194912 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 42

N/194913 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 09

N/194914 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 35

N/194915 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 41

N/194916 2022/08/26 2022/08/26 Nagoshi Studio Inc. 42

N/194923 2022/08/26 2022/08/26 C.F.E.B. SISLEY 03

N/194924 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194925 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194926 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194928 2022/08/26 2022/08/26

WeBank Co., Ltd

09

N/194929 2022/08/26 2022/08/26

WeBank Co., Ltd

35

N/194930 2022/08/26 2022/08/26

WeBank Co., Ltd

42

N/194931 2022/08/26 2022/08/26

WeBank Co., Ltd

09
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N/194932 2022/08/26 2022/08/26

WeBank Co., Ltd

35

N/194933 2022/08/26 2022/08/26

WeBank Co., Ltd

42

N/194935 2022/08/26 2022/08/26

GESTÃO DE HOTEL CASA LIMITADA em inglês CASA 

HOTEL MANAGEMENT LIMITED

41

N/194939 2022/08/26 2022/08/26 DSM IP Assets B.V. 05

N/194940 2022/08/26 2022/08/26 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/194942 2022/08/26 2022/08/26 Mazda Motor Corporation 42

N/194944 2022/08/26 2022/08/26 Mazda Motor Corporation 42

N/194945 2022/08/26 2022/08/26

Biem L. Fdlkk Trading Company Limited

25

N/194946 2022/08/26 2022/08/26

Biem L. Fdlkk Trading Company Limited

25

N/194947 2022/08/26 2022/08/26

SF (IP) LIMITED

35

N/194948 2022/08/26 2022/08/26

SF (IP) LIMITED

39

N/194949 2022/08/26 2022/08/26

SF (IP) LIMITED

42

N/194950 2022/08/26 2022/08/26 41

N/194951 2022/08/26 2022/08/26 09

N/194952 2022/08/26 2022/08/26

MINISO HONG KONG LIMITED

20

N/194953 2022/08/26 2022/08/26

MINISO HONG KONG LIMITED

28

N/194954 2022/08/26 2022/08/26

MINISO HONG KONG LIMITED

35

N/194955 2022/08/26 2022/08/26

MINISO HONG KONG LIMITED

35

N/194956 2022/08/26 2022/08/26 PTE Games Holdings Limited 09

N/194957 2022/08/26 2022/08/26 PTE Games Holdings Limited 28

N/194958 2022/08/26 2022/08/26 PTE Games Holdings Limited 41

N/194964 2022/08/26 2022/08/26 09

N/194965 2022/08/26 2022/08/26 41

N/194966 2022/08/26 2022/08/26 09

N/194967 2022/08/26 2022/08/26 41

N/194968 2022/08/26 2022/08/26 SCIP Holdings Limited 44

N/194969 2022/08/26 2022/08/26 SCIP Holdings Limited 43

N/194970 2022/08/26 2022/08/26 SCIP Holdings Limited 35

N/194971 2022/08/26 2022/08/26 SCIP Holdings Limited 36
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N/194972 2022/08/26 2022/08/26 SCIP Holdings Limited 39

N/194973 2022/08/26 2022/08/26 SCIP Holdings Limited 41

N/194974 2022/08/26 2022/08/26 SCIP Holdings Limited 43

N/194975 2022/08/26 2022/08/26 SCIP Holdings Limited 35

N/194976 2022/08/26 2022/08/26 SCIP Holdings Limited 36

N/194977 2022/08/26 2022/08/26 SCIP Holdings Limited 39

N/194978 2022/08/26 2022/08/26 SCIP Holdings Limited 41

N/194979 2022/08/26 2022/08/26 SCIP Holdings Limited 44

N/194981 2022/08/26 2022/08/26 MCO (IP) Holdings Limited 28

N/194983 2022/08/26 2022/08/26 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/194984 2022/08/26 2022/08/26 MCO (IP) Holdings Limited 38

N/194985 2022/08/26 2022/08/26 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/194986 2022/08/26 2022/08/26 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/194988 2022/08/26 2022/08/26 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/194989 2022/08/26 2022/08/26 MCO (IP) Holdings Limited 45

N/194991 2022/08/26 2022/08/26 叁 29

N/194992 2022/08/26 2022/08/26 叁 30

N/194993 2022/08/26 2022/08/26 叁 35

N/194995 2022/08/26 2022/08/26 43

N/194996 2022/08/26 2022/08/26 25

N/195006 2022/08/26 2022/08/26 The Macallan Distillers Limited 33

N/195007 2022/08/26 2022/08/26 The Macallan Distillers Limited 43

N/195008 2022/08/26 2022/08/26 Montblanc-Simplo GmbH 03

N/195009 2022/08/26 2022/08/26 Montblanc-Simplo GmbH 09

N/195010 2022/08/26 2022/08/26 Montblanc-Simplo GmbH 14

N/195011 2022/08/26 2022/08/26 Montblanc-Simplo GmbH 16

N/195012 2022/08/26 2022/08/26 Montblanc-Simplo GmbH 18

N/195013 2022/08/26 2022/08/26 Montblanc-Simplo GmbH 25

N/195014 2022/08/26 2022/08/26 Montblanc-Simplo GmbH 34

N/195015 2022/08/26 2022/08/26 Montblanc-Simplo GmbH 35

N/195016 2022/08/26 2022/08/26 The Coca-Cola Company 33

N/195017 2022/08/26 2022/08/26 The Coca-Cola Company 33

N/195018 2022/08/26 2022/08/26 The Coca-Cola Company 33

N/195019 2022/08/26 2022/08/26 The Coca-Cola Company 33

N/195020 2022/08/26 2022/08/26 The Coca-Cola Company 33

N/195021 2022/08/26 2022/08/26 37

N/195022 2022/08/26 2022/08/26 45

N/195023 2022/08/26 2022/08/26 34

N/195024 2022/08/26 2022/08/26 43
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N/195025 2022/08/26 2022/08/26

SHANGHAI IMILAB TECHNOLOGY CO., LTD.

07

N/195026 2022/08/26 2022/08/26

SHANGHAI IMILAB TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/195027 2022/08/26 2022/08/26

SHANGHAI IMILAB TECHNOLOGY CO., LTD.

11

N/195028 2022/08/26 2022/08/26 09

N/195029 2022/08/26 2022/08/26 42

N/195030 2022/08/26 2022/08/26 09

N/195031 2022/08/26 2022/08/26 42

N/195032 2022/08/26 2022/08/26 09

N/195033 2022/08/26 2022/08/26

TAM WAN CHEONG

29

N/195034 2022/08/26 2022/08/26

TAM WAN CHEONG

30

N/195035 2022/08/26 2022/08/26

TAM WAN CHEONG

43

N/195036 2022/08/26 2022/08/26 HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hoyu Co., Ltd.) 03

N/195047 2022/08/26 2022/08/26

S. LONG COMÉRCIO LDA.

35

N/195048 2022/08/26 2022/08/26 ATTENIR CORPORATION 03

N/195049 2022/08/26 2022/08/26 ATTENIR CORPORATION 03

N/195050 2022/08/26 2022/08/26 ATTENIR CORPORATION 03

N/195051 2022/08/26 2022/08/26 ATTENIR CORPORATION 03

N/195052 2022/08/26 2022/08/26 ATTENIR CORPORATION 03

N/195053 2022/08/26 2022/08/26 ATTENIR CORPORATION 03

N/195054 2022/08/26 2022/08/26 ATTENIR CORPORATION 03

N/195055 2022/08/26 2022/08/26 ATTENIR CORPORATION 03

N/195056 2022/08/26 2022/08/26

GUANGZHOU COAYU ROBOT CO., LTD.

07

N/195057 2022/08/26 2022/08/26

GUANGZHOU COAYU ROBOT CO., LTD.

07

N/195059 2022/08/26 2022/08/26 09

N/195060 2022/08/26 2022/08/26 12

N/195061 2022/08/26 2022/08/26 35

N/195062 2022/08/26 2022/08/26 09

N/195063 2022/08/26 2022/08/26 12

N/195064 2022/08/26 2022/08/26 35

N/195065 2022/08/26 2022/08/26 25

N/195066 2022/08/26 2022/08/26 28
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N/195067 2022/08/26 2022/08/26

IP SIN MAN

16

N/195070 2022/08/26 2022/08/26

Suzhou Yunzhigu Display Technology Co., Ltd

09

N/195071 2022/08/26 2022/08/26

Suzhou Yunzhigu Display Technology Co., Ltd

20

N/195074 2022/08/26 2022/08/26 31

N/195075 2022/08/26 2022/08/26 03

N/195077 2022/08/26 2022/08/26 09

N/195079 2022/08/26 2022/08/26 09

N/195095 2022/08/26 2022/08/26

COMPANHIA DE TABACO MAVOLA MACAU, LIMITADA

25

N/195096 2022/08/26 2022/08/26

COMPANHIA DE TABACO MAVOLA MACAU, LIMITADA

33

N/195097 2022/08/26 2022/08/26

COMPANHIA DE TABACO MAVOLA MACAU, LIMITADA

34

N/195098 2022/08/26 2022/08/26 ( )

TRANSACÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

CHINA UNIÃO (MACAU) LIMITADA

43

N/195099 2022/08/26 2022/08/26 14

N/195100 2022/08/26 2022/08/26 35

N/195101 2022/08/26 2022/08/26 36

N/195102 2022/08/26 2022/08/26 41

N/195121 2022/08/26 2022/08/26

YUNG LAI WAH

14

N/195122 2022/08/26 2022/08/26

YUNG LAI WAH

25

N/195123 2022/08/26 2022/08/26 ABG-Shaq, LLC 18

N/195124 2022/08/26 2022/08/26 ABG-Shaq, LLC 25

N/195127 2022/08/26 2022/08/26 ABG-Shaq, LLC 18

N/195128 2022/08/26 2022/08/26 ABG-Shaq, LLC 25

N/195129 2022/08/26 2022/08/26 41

N/195130 2022/08/26 2022/08/26 41

N/195131 2022/08/26 2022/08/26 41

N/195134 2022/08/26 2022/08/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/195135 2022/08/26 2022/08/26 AUTRY INTERNATIONAL S.R.L. 03

N/195136 2022/08/26 2022/08/26 AUTRY INTERNATIONAL S.R.L. 09

N/195137 2022/08/26 2022/08/26 31

N/195144 2022/08/26 2022/08/26 DISTRIBUCIONES FELIU, S.L. 05

N/195145 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 01

N/195146 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 03
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N/195147 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 05

N/195148 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 09

N/195149 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 10

N/195150 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 30

N/195151 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 32

N/195152 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 35

N/195153 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 40

N/195154 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 42

N/195155 2022/08/26 2022/08/26 SHIONOGI & CO., LTD. 44

N/195159 2022/08/26 2022/08/26 Western Digital Technologies, Inc. 09

N/195160 2022/08/26 2022/08/26 Western Digital Technologies, Inc. 16

N/195161 2022/08/26 2022/08/26 Western Digital Technologies, Inc. 35

N/195162 2022/08/26 2022/08/26 Western Digital Technologies, Inc. 42

N/195164 2022/08/26 2022/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/195165 2022/08/26 2022/08/26 Las Vegas Sands Corp. 36

N/195166 2022/08/26 2022/08/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/195167 2022/08/26 2022/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/195172 2022/08/26 2022/08/26 43

N/195173 2022/08/26 2022/08/26 40

N/195174 2022/08/26 2022/08/26 40

N/195176 2022/08/26 2022/08/26 43

N/195177 2022/08/26 2022/08/26

YEUNG HO YIN 

41

N/195178 2022/08/26 2022/08/26

YEUNG HO YIN

41

N/195179 2022/08/26 2022/08/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ CORPORATION) 18

N/195180 2022/08/26 2022/08/26 30

N/195181 2022/08/26 2022/08/26 30

N/195182 2022/08/26 2022/08/26 PANATTA S.R.L. 28

N/195183 2022/08/26 2022/08/26 PANATTA S.R.L. 35

N/195184 2022/08/26 2022/08/26 PANATTA S.R.L. 41

N/195185 2022/08/26 2022/08/26

GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND TRADE GROUP 

LTD.

28

N/195186 2022/08/26 2022/08/26

GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND TRADE GROUP 

LTD.

29

N/195187 2022/08/26 2022/08/26

Aqua House Hong Kong Limited

32

N/195189 2022/08/26 2022/08/26

Aqua House Hong Kong Limited

41
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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/193617

 Data de registo 2022/08/26

 Data de despacho 2022/08/26

 Titular

Garden Co., Ltd.

 Classe 30

216 214 2 a

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/176596 2022/08/16 SPRING AIR IP HOLDING, 

LLC

20 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/179705 2022/08/23 09 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/180551 2022/08/29

LEUNG WAY MAN 

14 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/180552 2022/08/29

LEUNG WAY MAN 

35 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/182960 2022/08/19

WANG ZHIFANG

25 214 2 b 9 1 c 214

1 a

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º e da alínea c) do n.º 1 

do artigo 9.º, ex. vi a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º

N/182961 2022/08/19

WANG ZHIFANG

25 214 2 b 9 1 c 214

1 a

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º e da alínea c) do n.º 1 

do artigo 9.º, ex. vi a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º



15058    38   2022  9  21 

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/183407 2022/08/19

WANG ZHIFANG

25 214 2 b 9 1 c 214

1 a

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º e da alínea c) do n.º 1 

do artigo 9.º, ex. vi a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º

N/183408 2022/08/19

WANG ZHIFANG

25 214 2 b 9 1 c 214

1 a

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º e da alínea c) do n.º 1 

do artigo 9.º, ex. vi a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º

N/183409 2022/08/19

WANG ZHIFANG

25 214 2 b 9 1 c 214

1 a

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º e da alínea c) do n.º 1 

do artigo 9.º, ex. vi a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º

N/183559 2022/08/29 SG Gaming, Inc. 41 214 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/183560 2022/08/29 SG Gaming, Inc. 41 214 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/186001 2022/08/16 MGM Grand Paradise S.A. 41 214 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/186002 2022/08/16 MGM Grand Paradise S.A. 43 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/186003 2022/08/16 MGM Grand Paradise S.A. 41 214 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/186004 2022/08/16 MGM Grand Paradise S.A. 43 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/191813 2022/08/29 09 214 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
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續期

Renovação

N.º

P/001324

(1229-M)

P/001325

(1230-M)

P/001326

(1231-M)

P/001327

(1232-M)

P/001328

(1233-M)

P/001329

(1234-M)

P/003864

(3735-M)

P/003865

(3736-M)

P/005784

(5643-M)

P/007242

(7012-M)

P/007243

(7013-M)

P/007752

(7522-M)

P/007754

(7524-M)

P/007755

(7525-M)

P/007756

(7526-M)

P/007758

(7528-M)

P/007760

(7530-M)

P/007770

(7540-M)

P/007771

(7541-M)

P/007772

(7542-M)

P/007773

(7543-M)

P/007774

(7544-M)

P/007775

(7545-M)

P/007776

(7546-M)

P/007777

(7547-M)

P/007778

(7548-M)

P/007779

(7549-M)

P/007781

(7551-M)

P/007782

(7552-M)

P/007783

(7553-M)

P/007784

(7554-M)

P/007785

(7555-M)

P/007787

(7557-M)

P/007788

(7558-M)

P/007789

(7559-M)

P/007790

(7560-M)

P/007792

(7562-M)

P/007795

(7565-M)

P/007797

(7567-M)

P/007798

(7568-M)

P/008535

(8245-M)

P/008641

(8387-M)

P/011089

(10938-M)

N/007857 N/007974 N/008241 N/008243 N/008656 N/008684

N/022980 N/022981 N/022984 N/022985 N/031441 N/031443 N/031444

N/031445 N/031446 N/031447 N/031448 N/031449 N/033061 N/033750

N/034181 N/034182 N/034244 N/034245 N/034246 N/034248 N/034249

N/034250 N/034251 N/034253 N/034254 N/034255 N/034256 N/034258

N/034259 N/034260 N/034261 N/034263 N/034334 N/034415 N/034454

N/034455 N/034456 N/034457 N/034458 N/034459 N/034460 N/034461

N/034462 N/034463 N/034464 N/034465 N/034466 N/034467 N/034468

N/034612 N/034613 N/034699 N/034700 N/034703 N/034704 N/034705

N/034706 N/034712 N/034713 N/034714 N/034725 N/034726 N/034727

N/034728 N/034729 N/034730 N/034731 N/034732 N/034810 N/034985

N/034986 N/035093 N/035094 N/035095 N/035096 N/035182 N/035183

N/035184 N/035185 N/035186 N/035187 N/035188 N/035189 N/035190

N/035194 N/035195 N/035196 N/035197 N/035198 N/035199 N/035201

N/035202 N/035203 N/035204 N/035205 N/035206 N/035207 N/035208

N/035209 N/035210 N/035211 N/035212 N/035213 N/035214 N/035215

N/035324 N/035325 N/035326 N/035327 N/035602 N/035603 N/035604

N/035605 N/035606 N/035607 N/035608 N/035609 N/035610 N/035611

N/035626 N/035627 N/035628 N/035629 N/035630 N/035631 N/035632

N/035633 N/035640 N/035641 N/035642 N/035643 N/035644 N/035645

N/035646 N/035647 N/035648 N/035649 N/035650 N/035651 N/035805

N/036004 N/036225 N/036364 N/036472 N/036473 N/036546 N/036547

N/036548 N/036549 N/036550 N/036551 N/036552 N/036553 N/036847

N/036937 N/036938 N/036939 N/037107 N/037825 N/037899 N/038039

N/038124 N/038125 N/087603 N/087605 N/088446 N/088447 N/089007

N/093755 N/093975 N/093976 N/094006 N/094028 N/094029 N/094449



15060    38   2022  9  21 

N.º

N/094450 N/094451 N/094452 N/094453 N/094454 N/094455 N/094457

N/094459 N/094460 N/094461 N/094462 N/094463 N/094464 N/094465

N/094466 N/094467 N/094468 N/094469 N/094470 N/094472 N/094474

N/094475 N/094476 N/094477 N/094478 N/094479 N/094480 N/094481

N/094482 N/094483 N/094484 N/094485 N/094486 N/094487 N/094488

N/094489 N/094490 N/094491 N/094492 N/094493 N/094494 N/094495

N/094496 N/094497 N/094498 N/094501 N/094502 N/094503 N/094504

N/094505 N/094506 N/094507 N/094508 N/094509 N/094510 N/094511

N/094512 N/094513 N/094514 N/094515 N/094516 N/094517 N/094518

N/094519 N/094520 N/094521 N/094522 N/094523 N/094524 N/094525

N/094526 N/094527 N/094528 N/094529 N/094530 N/094531 N/094532

N/094533 N/094534 N/094535 N/094536 N/094537 N/094538 N/094539

N/094540 N/094541 N/094542 N/094543 N/094544 N/094545 N/094546

N/094547 N/094548 N/094549 N/094550 N/094551 N/094552 N/094888

N/095191 N/095192 N/095193 N/095194 N/095195 N/095196 N/095197

N/095198 N/095199 N/095200 N/095201 N/095202 N/095247 N/095248

N/095249 N/095250 N/095251 N/095252 N/095253 N/095254 N/095255

N/095256 N/095257 N/095258 N/095284 N/095285 N/095599 N/095750

N/095751 N/096129 N/096134 N/096138 N/096139 N/096223 N/096242

N/096243 N/096244 N/096245 N/096246 N/096247 N/096248 N/096249

N/096250 N/096251 N/096252 N/096253 N/096254 N/096255 N/096256

N/096257 N/096258 N/096259 N/096260 N/096261 N/096262 N/096263

N/096264 N/096265 N/096266 N/096267 N/096268 N/096269 N/096270

N/096287 N/096435 N/096436 N/096765 N/096766 N/096767 N/096768

N/096769 N/096770 N/096771 N/096777 N/096778 N/096788 N/096789

N/096979 N/096980 N/096981 N/096982 N/096983 N/096984 N/096985

N/096986 N/096987 N/096988 N/096989 N/096990 N/096991 N/096992

N/096993 N/097109 N/097149 N/097186 N/097187 N/097188 N/097263

N/097264 N/097265 N/097266 N/097267 N/097268 N/097298 N/097363

N/097494 N/097495 N/097547 N/097777 N/097778 N/097793 N/097917

N/097930 N/097931 N/097932 N/097933 N/097934 N/097935 N/097936

N/097938 N/097972 N/097974 N/097976 N/098284 N/098285 N/098286

N/098287 N/098288 N/098434 N/098435 N/098479 N/098480 N/098481

N/098482 N/098483 N/098484 N/098485 N/098486 N/098487 N/098488

N/098489 N/098703 N/098704 N/098705 N/098706 N/098707 N/099106

N/099248 N/099249 N/099469 N/099535 N/099637 N/099638 N/099639

N/099692 N/099693 N/099694 N/099695 N/099727 N/099728 N/099786

N/099804 N/099904 N/100178 N/100288 N/100606 N/100607 N/100608

N/100609 N/100610 N/100611 N/100615 N/100641 N/100642 N/100643

N/100644 N/100733 N/100755 N/100756 N/100886 N/100977 N/101068
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N.º

N/101070 N/101071 N/101072 N/101073 N/101074 N/101075 N/101076

N/101077 N/101078 N/101079 N/101080 N/101081 N/101082 N/101083

N/101086 N/101087 N/101088 N/101089 N/101090 N/101137 N/101138

N/101139 N/101140 N/101141 N/101142 N/101143 N/101144 N/101188

N/101191 N/101192 N/101475 N/101476 N/101796 N/101896 N/101929

N/101930 N/101931 N/101973 N/101974 N/101975 N/101976 N/101977

N/101978 N/101979 N/102134 N/102135 N/102169 N/103042 N/103082

N/103210 N/103211 N/103212 N/103213 N/103214 N/103247 N/103248

N/103319 N/103320

附註

Averbamento

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/015013

(14908-M)

P/015034

(14929-M)

N/033602

N/033603

N/033940

N/033941

N/033942

N/033943

N/033944

N/033945

N/034638

N/034639

N/034640

N/054810

N/066882

N/066883

N/071579

N/071833

N/085973

N/120055

N/127561

N/128435

N/128436

N/135206

N/138179

N/138180

N/144376

N/146309

N/184877

N/188064

2022/08/15

Modificação de 

sede

Barry Callebaut AG Hardturmstrasse 181, 8005 

Zurich, Switzerland

N/004466 2022/08/17

Modificação de 

identidade

BEIJING CIGARETTE 

FACTORY Shanghai Tobacco Group Beijing 

Cigarette Factory

Modificação de 

identidade

Shanghai Tobacco Group Beijing 

Cigarette Factory Shanghai Tobacco Group Beijing 

Cigarette Factory Co., Ltd.

Modificação de 

sede Shanghai Tobacco Group Beijing 

Cigarette Factory Co., Ltd.

99

No.99, WanSheng NanJie 

TongZhou District, Beijing 

China 101121



15062    38   2022  9  21 

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/007625

N/007626

N/007627

N/007628

N/007629

N/008176

N/008177

N/008178

N/008179

N/008180

2022/08/16

Modificação de 

sede

ALCATEL LUCENT Nokia Paris Saclay, route de 

Villejust, 91620 Nozay, France

N/008240

N/008241

N/008242

N/008243

N/008244

N/008246

N/008928

2022/08/16

Modificação de 

sede

Hallmark Cards PLC, uma 

companhia incorporada segundo 

as leis do Reino Unido

Dawson Lane, Dudley Hill, 

Bradford, West Yorkshire, BD4 

6HN, United Kingdom

N/009543 2022/08/16

Modificação de 

identidade

CHINA 

TELECOMMUNICATIONS 

CORPORATION

CHINA 

TELECOMMUNICATIONS 

CORPORATION

N/019868

N/019869

2022/08/15

Modificação de 

sede

BARRY CALLEBAUT AG Hardturmstrasse 181, 8005 

Zurich, Switzerland

N/027832

N/027833

N/027834

N/027835

N/027836

N/027837

N/027838

N/027839

N/027840

N/104614

2022/08/17

Transmissão

MANIFATTURA RIESE S.R.L. 

IN LIQUIDAZIONE

爲

2685 5 207

N/031269 2022/08/17

Modificação de 

identidade

ERA CO.,LTD.

N/033075 2022/08/17

Modificação de 

sede

Alpargatas S.A. Avenida das Nações Unidas, No. 

14261, Ala A, 9 ao 11 andar, CEP 

04794-000, São Paulo, Brasil

N/033440

N/033441

N/033442

N/033443

N/033444

N/033445

N/033446

N/033447

N/033448

N/033449

N/033450

N/033451

N/033452

N/033453

N/033454

2022/08/29

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

Capitaland Limited CapitaLand Pte. Ltd.

Modificação de 

identidade

CapitaLand Pte. Ltd. CapitaLand Group Pte. Ltd.

N/035169

N/035170

N/035171

N/035172

N/035173

N/035174

2022/08/15

Modificação de 

identidade

LIANN YEE PRODUCTION 

CO., LTD.

TVBS MEDIA INC.

N/037899 2022/08/26

Modificação de 

sede

Leong Mio Na

544-568

25 A

N/039181 2022/08/16

Transmissão

por fusão

CONNAUGHT 

TECHNOLOGY 

CORPORATION

SANOFI PASTEUR INC., com 

sede em One Discovery Drive, 

Swiftwater, PA 18370, United 

States of America
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/040366 2022/08/17

Modificação de 

identidade

YONGGAO CO., LTD. ERA CO.,LTD.

N/040383

N/040384

N/040385

N/040426

N/040427

N/068203

N/068204

N/068205

N/068206

N/068207

N/068208

N/068209

N/068210

2022/08/16

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

EMILIO PUCCI 

INTERNATIONAL BV

EMILIO PUCCI 

INTERNATIONAL S.R.L.

Modificação de 

sede

EMILIO PUCCI 

INTERNATIONAL S.R.L.

Milano, Via Fieno 3 Cap 20123, 

Italy

N/044308 2022/08/12

Transmissão

SPORTSWEAR COMPANY - 

S.p.A. (SPW S.p.A.)

Moncler S.p.A., com sede em Via 

Stendhal 47, Milano, Italy

N/046343

N/046344

N/046345

N/046346

N/046347

2022/08/16

Modificação de 

sede

Hallmark Cards PLC Dawson Lane, Dudley Hill, 

Bradford, West Yorkshire, BD4 

6HN, United Kingdom

N/048684

N/048685

2022/08/16

Modificação de 

identidade

CHINA 

TELECOMMUNICATIONS 

CORPORATION

N/050951

N/050952

N/050953

N/050954

2022/08/16

Modificação de 

identidade

PLHD Co., Ltd. Hot Palette Co., Ltd.

Modificação de 

sede

Hot Palette Co., Ltd. 2-27-7, Kameido, Koto-ku, Tokyo, 

Japan

N/061131

N/061132

N/061133

N/061134

N/061135

N/061136

N/061137

N/061138

2022/08/16

Modificação de 

identidade

CHINA 

TELECOMMUNICATIONS 

CORPORATION

CHINA 

TELECOMMUNICATIONS 

CORPORATION

N/072735

N/072736

N/072737

N/072738

N/072739

N/072741

2022/08/12

Modificação de 

sede

G-Star Raw C.V. Joan Muyskenweg 39, 1114 An 

Amsterdam-Duivendrecht, The 

Netherlands

Transmissão

G-Star Raw C.V. TM25 Holding B.V., com sede 

em Joan Muyskenweg 39, 1114 

An Amsterdam-Duivendrecht, 

The Netherlands

N/073304

N/073305

2022/08/17

Transmissão

95 4

431C

N/073673

N/073674

N/073675

2022/08/15

Modificação de 

sede

Barry Callebaut AG

Hardturmstrasse 181, 8005 

Zurich, Switzerland



15064    38   2022  9  21 

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/075730

N/075731

N/075732

N/075733

N/075734

N/075735

N/117894

N/117895

N/117896

N/117897

N/117898

N/117899

N/117900

N/117901

N/157880

N/157881

2022/08/26

Transmissão

Macy's West Stores, Inc. MACY’S IP HOLDINGS, LLC, 

com sede em 145 Progress Place 

Springdale, Ohio 45246, United 

States of America

N/078676 2022/08/16

Transmissão

JMH FZE Kilgour IP Limited, com sede 

em 40 County Gate, New Barnet, 

EN5 1EH Barnet, United 

Kingdom

N/079790

N/079791

2022/08/12

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

CrossFit, Inc. CrossFit, LLC

Modificação de 

sede

CrossFit, LLC 2617 Broadway, Boulder, 

Colorado 80304, USA

N/088525 2022/08/17

Modificação de 

sede

KIDILIZ GROUP 16, rue Gaillon, 75002 Paris, 

França

Transmissão

KIDILIZ GROUP ÏD GROUP, com sede em 162, 

boulevard de Fourmies, 59100 

Roubaix, França

N/089616

N/089617

N/089618

2022/08/17

Modificação de 

sede

HONEY BIRDETTE (AUST.) 

PTY LTD.

Level 5, 127 York Street, Sydney 

NSW 2000, Australia

N/093943

N/093944

2022/08/17

Modificação de 

sede

POKELABO, INC. 6-11-1 Roppongi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

N/095519 2022/08/26

Modificação de 

sede

DCSM 411 417

4 F

N/095520 2022/08/26

Modificação de 

sede

411 417

4 F

N/095630

N/095631

N/095632

2022/08/16

Modificação de 

identidade

GTECH Canada ULC IGT Canada Solutions ULC

N/099691 2022/08/15

Modificação de 

identidade

RHYTHM WATCH CO., LTD. RHYTHM CO., LTD.

N/102287

N/102288

N/102289

N/102290

N/102291

N/105053

N/105054

N/105055

N/124529

N/124530

2022/08/18

Transmissão

CJ CHEILJEDANG 

CORPORATION

CJ WELLCARE 

CORPORATION, com sede em 

Grand Central B, 14, Sejong-

daero, Jung-gu, Seoul, Republic 

of Korea
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/102292

N/102293

N/102294

N/102295

N/102296

N/102379

N/102380

N/104059

N/104060

N/104237

N/104238

N/104239

N/104240

N/104241

N/104242

N/104243

N/104244

N/104245

N/104246

N/105051

N/105052

N/150673

N/150674

N/150675

N/150676

N/150677

N/150678

N/150679

N/150680

N/150681

N/150682

N/150683

N/150684

N/150685

N/150686

N/150687

N/150688

N/150689

N/150690

N/150691

N/150692

N/111763

N/111764

N/111765

N/111766

N/111767

N/111768

N/111769

N/111770

2022/08/18

Transmissão

CJ Cheiljedang Corporation CJ WELLCARE 

CORPORATION, com sede em 

Grand Central B, 14, Sejong-

daero, Jung-gu, Seoul, Republic 

of Korea

N/114517 2022/08/17

Modificação de 

identidade

Scoot Tigerair Pte. Ltd. Scoot Pte. Ltd.

N/131223 2022/08/15

Modificação de 

sede

Strathberry Limited 34 Melville Street, Edinburgh, 

Scotland, EH3 7HA, Reino 

Unido

N/138977

N/138978

2022/08/25

Transmissão RIVIETTA SDN. BHD.

LOOB HOLDING SDN BHD, 

com sede em No.1, Nouvelle 

Industrial Park 2, Lorong 

Teknologi 3/4A, Taman Sains 

Selangor, Kota Damansara, 

47810 Selangor, Malaysia

N/159528

N/159529

N/159530

N/159531

2022/08/16

Modificação de 

sede

69 26

8 1905

N/168146 2022/08/12

Transmissão

Seagen Inc. Merck Sharp & Dohme Corp., 

com sede em One Merck Drive, 

Whitehouse Station, New Jersey 

08889, United States of America
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/170616

N/170617

N/170618

N/170619

2022/08/25

Modificação de 

sede

China Lodging Holdings 

Singapore Pte. Ltd.

11 Penang Lane, Ji Hotel 

Orchard Singapore, Singapore 

238485

Modificação de 

identidade

China Lodging Holdings 

Singapore Pte. Ltd.

H World Holdings Singapore 

Pte. Ltd. 

N/180573 2022/08/16

Transmissão

FAES FARMA, S.A., com sede 

em Avenida Autonomía 10, 

48940 Lamiako-Leioa, Bizkaia, 

Spain

N/188028 2022/08/25

Modificação de 

identidade

Shanghai Zhiwei Education 

Technology Co., Ltd. Shanghai Zhishenwei 

Information Network 

Technology Co., Ltd.

N/193854

N/193855

N/193856

N/193857

N/193858

N/193859

2022/08/26

Modificação de 

sede

氹 22-24

210

N/195337 2022/08/25

Transmissão 2 2

B

N/198710 2022/08/26

Modificação de 

identidade

Modificação de 

identidade

放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/195338 2022/08/18 43

N/198655 2022/08/25 35

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/194424 2022/07/25

GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA 

/ IRD AUTOMOBILE GROUP LIMITED

BRABUS GMBH
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N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/194436 2022/07/19

GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA 

/ IRD AUTOMOBILE GROUP LIMITED

Bentley Motors Limited

N/194772 2022/07/25

Weichai Power Co., Ltd.

Jaguar Land Rover Limited

N/195363 2022/08/11 TBVSC, L.L.C. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/196048 2022/08/11

TENCENT HOLDINGS LIMITED

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/196651 2022/08/15

ShineWing (Beijing) International Investment 

Management Co., Ltd.

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

N/196652 2022/08/15

ShineWing (Beijing) International Investment 

Management Co., Ltd.

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.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 nome e 

insígnia de estabelecimento 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.

 N.º : E/000328

 Data de pedido : 2022/08/19

 Requerente : 

 TOU KA IENG

 Endereço : 27 C

 Nacionalidade :  Chinesa

 Actividade : 

 Nome ou Insígnia : 

 Cores de insígnia : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do art igo 10.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de 

estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial 

de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

E/000327 2022/08/26 2022/08/26

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 

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

de desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da 

data da publicação deste aviso até à data da sua concessão, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002764

[22]  Data de pedido : 2021/08/16

[71]  R e q u e r e n t e  :  E I G H T  H U N D R E D 

CHANGCHUN BIOTECH LTD.

  Endereço : No. 107-33, Wugu Village, Gongguan 

Township, Miaoli County, Taiwan, China

[72]  Criador : PENG, Tai-Hong

[51]  Classificação : 9 - 05

[54]  Título : 

 Cápsula redonda.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para uma Cáp-

sula Redonda conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[21]  N.º : D/002772

[22]  Data de pedido : 2021/08/26

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pregos de orelha.

[57]  Resumo : /

  Figura : 

[21]  N.º : D/002773

[22]  Data de pedido : 2021/08/26

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pregos de orelha.

[57]  Resumo : /

  Figura : 
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[21]  N.º : D/002774

[22]  Data de pedido : 2021/08/26

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pregos de orelha.

[57]  Resumo : /

  Figura : 

[21]  N.º : D/002775

[22]  Data de pedido : 2021/08/26

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pregos de orelha.

[57]  Resumo : /

  Figura : 

[21]  N.º : D/002776

[22]  Data de pedido : 2021/08/27

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pregos de orelha.

[57]  Resumo : /

  Figura : 

[21]  N.º : D/002777

[22]  Data de pedido : 2021/08/27

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pendente.

[57]  Resumo : /

  Figura : 

[21]  N.º : D/002895

[22]  Data de pedido : 2022/02/21

[71]  Requerente : Parmigiani Fleurier S.A.

  Endereço : rue du Temple 11, 2114 Fleurier, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Michel PARMIGIANI

[51]  Classificação : 10 - 07



15070    38   2022  9  21 

[54]  Título : 

 Caixas de relógios com pulseiras.

[57]  Resumo : As características deste desenho para o 

qual se reivindica novidade são a forma e a configura-

ção do artigo, tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/08/26  

WIPO N.º WIPO107812

[21]  N.º : D/002896

[22]  Data de pedido : 2022/02/21

[71]  Requerente : Parmigiani Fleurier S.A.

  Endereço : rue du Temple 11, 2114 Fleurier, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Michel PARMIGIANI

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Pulseiras para relógios.

[57]  Resumo : As características deste desenho para o 

qual se reivindica novidade são a forma e a configura-

ção do artigo, tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/08/26  

WIPO N.º WIPO107812

[21]  N.º : D/002897

[22]  Data de pedido : 2022/02/21

[71]  Requerente : Parmigiani Fleurier S.A.

  Endereço : rue du Temple 11, 2114 Fleurier, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Michel PARMIGIANI

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Visores para relógios.

[57]  Resumo : As características deste desenho para o 

qual se reivindica novidade são a forma e a configura-

ção do artigo, tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/08/26  

WIPO N.º WIPO107812

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/002671 2022/08/24 2022/08/24

D/002702 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.
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N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002717 2022/08/24 2022/08/24

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/002758 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002759 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002761 2022/08/24 2022/08/24

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/002766 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002784 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002793 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002794 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002800 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002801 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002802 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002810 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002818 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002826 2022/08/24 2022/08/24 Juvenia Montres S.A.

D/002828 2022/08/24 2022/08/24

SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., LTD. 

D/002830 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002839 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002840 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002841 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002856 2022/08/24 2022/08/24 CHANEL

D/002857 2022/08/24 2022/08/24 CHANEL

D/002858 2022/08/24 2022/08/24 CHANEL

D/002862 2022/08/24 2022/08/24 Montres Tudor SA

D/002863 2022/08/24 2022/08/24 Montres Tudor SA

D/002873 2022/08/24 2022/08/24 ELC MANAGEMENT LLC

D/002874 2022/08/24 2022/08/24

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.
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N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002910 2022/08/24 2022/08/24 ELC MANAGEMENT LLC

D/002911 2022/08/24 2022/08/24 ELC MANAGEMENT LLC

D/002912 2022/08/24 2022/08/24 ELC MANAGEMENT LLC

D/002913 2022/08/24 2022/08/24 ELC MANAGEMENT LLC

D/002914 2022/08/24 2022/08/24 ELC MANAGEMENT LLC

附註

Averbamento

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

D/002124 2022/08/12

Modificação de 

identidade

Zhengzhou Yutong Bus Co., 

LTD.

Yutong Bus Co., LTD.

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 

do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento 

do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos de 

Propr iedade Intelectual entre a Direcção Nacional da 

Propr iedade Intelectual e a Direcção dos Serv iços de 

Economia do Governo da Região Administrativa Especial 

de Macau», publica(m)-se a seguir a extensão de pedido(s) de 

patente de invenção.

[21]  N.º : J/006144

[22]  Data de pedido : 2022/06/09

[71]  Requerente : 

 Makoto KOBAYASHI

  Endereço : 10C La Terre Unomori., 3-18, Unomo-

ri 2-chome, Yokkaichi-shi Mie 5100074 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980096102.9

Data de pedido 2019/06/06 N.º de anúncio CN 

113891689A 2022/01/04

[51]  Classificação : A61B17/221

[54]  Título : 

 Instrumento de tratamento em forma de cesto para en-

doscópio.

[57]  Resu mo : 

1 40 40

41 42

6 41 42

41a 42a

6

6b 41 42

  Figura : 
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[21]  N.º : J/006234

[22]  Data de pedido : 2022/07/07

[71]  Requerente : 

 MEIKO MASCHINENBAU GMBH & CO. KG

  Endereço : Englerstraße 3, 77652 Offenburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080086409.3

Data de pedido 2020/12/11 N.º de anúncio CN 

114786557A 2022/07/22

[51]  Classificação : A47L15/24, A47L15/00

[54]  Título : 

 Sistema modular para carregar máquina de lavar louça 

transportadora.

[57]  R e s u m o : 

114 118 120

120 A 146

112 B

168 168

170

112 C 164

112 168 D

152 152

158 168

158

152 156

112

158 168

168

164

112 168

120 110

112

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/12/12  A lemanha

N.º 102019219439.7

[21]  N.º : J/006251

[22]  Data de pedido : 2022/07/13

[71]  Requerente : 

 Merrilee Kick

  Endereço : 2114 McDaniel Drive, Carrollton, 

Texas 75006, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080068413.7

Data de pedido 2020/10/08 N.º de anúncio CN 

114502047A 2022/05/13

[51]  Classificação : A47J42/04, A47J42/50, A47J42/14, 

A47J43/0 4,  A47J42 /34,  A47J42 /2 4,  A47J42 /4 0 , 

B65D43/02, B65D51/24, B24B23/02

[54]  Título : 

 Equipamento recipiente.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/10/10  Estados Unidos 

da América N.º 16/598,443

 2020/07/08  E st ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 16/923,668

[21]  N.º : J/006254

[22]  Data de pedido : 2022/07/13

[71]  Requerente : 

 MEDIGENEBIO CORPORATION

  Endereço : 902-ho, 9th f loor, 511, Yeongdong-

-daero, Gangnam-gu, Seoul 06164, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[71]  Requerente : 

 GREEN CROSS CORPORATION

  Endereço : (Bojeong-dong) 107, Ihyeon-ro 30be-

on-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor :  YEO, Jae Yeon

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980035556.5

Data de pedido 2019/05/30 N.º de anúncio CN 

112236164A 2021/01/15

[51]  Classificação : A61K38/16, A61K38/17, A61P25/00

[54]  Título : 
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 Método e composição para o tratamento da síndrome 

de «Hunter» administrado através dos ventrículos late-

rais.

[57]  Resumo : 

–2– 酶β IDS–β 4 1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/05/30  Coreia do Sul

N.º 10-2018-0061741

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/004485

[22]  Data de pedido : 2020/11/09

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 MEIKO MASCHINENBAU GMBH & CO. KG

  Endereço : Englerstraße 3, 77652 Offenburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : M , M , H , 

H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980022869.7

Data de pedido 2019/03/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 112004617B 2022/06/21

[51]  Classificação : B08B3/02, B08B3/04, B08B11/02, 

B08B13/00

[54]  Título : 

 Método e equipamento para limpar pelo menos um 

dispositivo de respiração.

[57]  Resumo : 

112 112

114

a

112 b 114

126 126

128 c 114

126 114

122 128

114 124 d 114

126 150 e

150 114 218

156

i

126 114 i i

114 172 i i i

114 114 124

216 186

200

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/03/28  A lemanha

N.º 102018204763.4

[21]  N.º : J/006057

[22]  Data de pedido : 2022/05/10

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : BIOCAD 

 JOINT STOCK COMPANY BIOCAD

  Endereço : 

34 A(198515)
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 Saint Petersburg, Peterodvortsoviy District, Strelna, 

Svyazi St., Bld.34, Liter A, 198515, Russia

  Nacionalidade :  Russa

[72]  Inventor : A B , S R , V

V , Y S , O V , D V

, T V , T A , R A

, D V , V M , E V

, Y Y

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580011619.5

Data de pedido 2015/03/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 107001458B 2022/02/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 4 ,  C 0 7 K16/18 , 

C12N15/13, A61K39/395

[54]  Título : VL VHH

 Anticorpos de alta afinidade e agregativamente está-

veis com base em domínios variáveis VL e um deriva-

do VHH.

[57]  Resu mo : 

IgG V HH

V L 44 /

45 Kabat

[30]  Prioridade : 2014/09/26  Federação 

da Rússia N.º 2014138740

[21]  N.º : J/006120

[22]  Data de pedido : 2022/05/31

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 MLCEK, Jiri

  Endereço : Slepa 433, 76314 Zlin - Stipa, Czech 

Republic

  Nacionalidade :  Checa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780065032.1

Data de pedido 2017/09/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 109863294B 2022/03/04

[51]  Classificação : F02G1/043, F04B9/123, F04B19/24

[54]  Título : 

 Motor de aquecimento com uma saída hidráulica dina-

micamente controlável.

[57]  Resumo : 

1 1.1 2

4 5 7

1 1.1

1.4 1 2

3 3

1.1 2 1

4 5

4

4 4.4

1.8 1.8

10 10

1 1.8

4.3 1.8 3

4.5 2

4 99%

4.1 4

7 4.6

7 /

8.1 8 7

1.8 7

4 4.6 10

7 4

7

6 6.1

4.3 10.1

6 6.1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/09/13  República 

Checa N.º PV2016-559

[21]  N.º : J/006147

[22]  Data de pedido : 2022/06/10

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 ALEXZA PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 2091 Stierlin Ct. Mountain View, 

California 94043, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D J  MYERS, Daniel J., K

 KUBEL, Khe, J  CASSELLA, James

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680027355.7 

Data de pedido 2016/03/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 107750177B 2022/03/11
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61M11/0 4, A61M15/02 , 

A61K9/12

[54]  Título : 

 Uso de materiais antiestáticos de vias aéreas no pro-

cesso de condensação térmica de aerossol.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2015/03/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/131 ,823

[21]  N.º : J/006152

[22]  Data de pedido : 2022/06/13

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , P , A , H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680049896.X

Data de pedido 2016/06/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 108135854B 2022/03/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K9/20, A61K 31/4523, 

A61K9/16, A61K9/28

[54]  Título : 

 Comprimidos de liberação imediata contendo medica-

mentos e métodos para a formação de comprimidos.

[57]  Resumo : 

酶

[30]  Prioridade : 2015/06/30  Estados Unidos 

da América N.º 62/186 ,556

[21]  N.º : J/006222

[22]  Data de pedido : 2022/07/05

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 ARENA PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 6154 Nancy Ridge Drive, San Diego, 

CA 92121-3223 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A C , R O , M

A , Y–A , A G , J K , L A

, S R , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680048241.0

Data de pedido 2016/06/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 108349891B 2022/04/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D209/94, A61K31/403, 

A61P37/0 0, A61P 29/0 0, A61P35/0 0, A61P9/0 0, 

A61P1/00, A61P7/00, A61P3/00, A61P5/00

[54]  Título : S1P1 L-

 «Crystallization L-arginine salt» do composto para 

distúrbios associados ao receptor S1P1.

[57]  R e s u m o  :  

R -2 - 7- 4 - -3 - 苄

-1,2,3,4- [b]吲哚-3- 1

L- S1P1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/182 ,841

 2015/08/20  E st ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 62/207 ,531

[21]  N.º : J/006232

[22]  Data de pedido : 2022/07/07

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : G , G R , S , H

B , , F , R , D T , 

, S , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780063857.X

Data de pedido 2017/10/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 109843887B 2022/05/10

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D471/04, A61K31/4375, 

A61P9/06
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[54]  Título : 萘

 Derivados da «nalidinone» e seu uso no tratamento de 

arritmias cardíacas.

[57]  Resumo : I

R¹ R³–R6 X²

X³

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/10/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/410,930

 2016/10/26  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 62/413,292

[21]  N.º : J/006233

[22]  Data de pedido : 2022/07/07

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 DALI SYSTEMS CO. LTD.

  Endereço : Maples Corporate Services Limited, 

PO Box 309, Ugland House, South Church Street, 

Georgetown, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

[72]  Inventor :  TR A JKOV IC, 

Sasa,  LEUNG, Andrew

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780043416.3

Data de pedido 2017/05/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 109845394B 2022/04/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04W88/08 , H04W16/32 , 

H04W24/04

[54]  Título : 

 Redundância em sistemas de antenas distribuídas de 

segurança pública.

[57]  R e s u m o :  

D A S

DAU DAU

DAU DAU

DDU

DDU DAU

DRU DRU

DDU

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/05/12  Estados Unidos 

da América N.º 62/335,383

[21]  N.º : J/006237

[22]  Data de pedido : 2022/07/08

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 USALCO LLC

  Endereço : 2601 Cannery Ave Baltimore, MD 

21226 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 鲁  Bruce WONDER

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910342889.4

Data de pedido 2015/09/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 110127739B 2022/04/12

[51]  Classificação : C01F7/56, C01F7/00

[54]  Título : 

 Processo para produção de derivado de cloreto de alu-

mínio.

[57]  Resumo : 

産

50% 85.6%

40 65 / 10

15

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/09/12  Estados Unidos 

da América N.º 62/049,457

[21]  N.º : J/006238

[22]  Data de pedido : 2022/07/11

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 NICOX S.A.

  Endereço : Drakkar 2, Bat D, 2405 Route Des 

Dolines 06560 CS 10313 - Sophia Antipolis – Valbon-

ne, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : F , A L , M , J
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010145208.8

Data de pedido 2019/07/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 111249228B 2022/05/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K9/0 8 ,  A61K 31/222 , 

A61K47/14, A61K47/10, A61K47/26, A61P27/06

[54]  Título : 酰

 Composições oftálmicas contendo «prostamide» capaz 

de liberar o óxido nítrico.

[57]  Resumo : 

6 -  - 1S 2E  - 3 - [ 1R 2R 3S 5R  - 2 - 

[ 2Z  - 7 -  - 7 -  - 2 -  - 1 - ] -3

5 - ] - 1 - 2 -  - 2 -  - 1 - 

15

[30]  Prioridade : 2018/07/12  União Euro-

peia N.º 18290082.9

[21]  N.º : J/006239

[22]  Data de pedido : 2022/07/11

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 4

 FORSIGHT VISION4, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B G  BAC H ELDER, 

Bradley, G., R E  CAMPBELL, Randolph, E., 

D G  DOUD, Darren, G., S R  ERI-

CKSON, Signe, R., K W  SACHERMAN, 

Kevin, W.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910880243.1

Data de pedido 2015/11/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 110478119B 2022/04/15

[51]  Classificação : A61F9/00, A61K9/00

[54]  Título : 

 Dispositivo expansível de entrega do medicamento e 

método de uso.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/11/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/077,829

[21]  N.º : J/006240

[22]  Data de pedido : 2022/07/11

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 WONG SENG

  Endereço : 42 Lorong Ong Lye, #02-06 Rosalia 

Park, Singapore 536412, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[73]  Titular : 

 LEOW GEOK MUI

  Endereço : 55 West Coast Way #07-07, Singapore 

127017, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[73]  Titular : 

 HENG KIM HUAT

  Endereço : 40 Choa Chu Kang Street 64, #04-09 

The Quintet, Singapore 689103, Singapore

  Nacionalidade :  Malaia

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010263656.8

Data de pedido 2017/06/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 111622374B 2022/04/12

[51]  Classificação : E04B2/00, E04B1/348, E04B1/61, 

E04B9/00

[54]  Título : 

 Parede estrutural composta e método de construção 

da mesma.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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[30]  Prioridade : 2016/06/28  Singapura

N.º 10201605306W

 2017/05/15  Singapura N.º 10201703972W

[21]  N.º : J/006241

[22]  Data de pedido : 2022/07/11

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 

291 1-1008

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880076152.6

Data de pedido 2018/11/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 111386268B 2022/04/19

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D409/04, A61K31/4196, 

A61P19/06

[54]  Título : URAT1

 Forma de cristal do inibidor de URAT1 e método de 

preparação do mesmo.

[57]  Resumo : URAT1

  Figura : 

[30]  P r i o r i d a d e :  2 017/11 /2 3  C h i n a

N.º 201711181960.2

[21]  N.º : J/006242

[22]  Data de pedido : 2022/07/11

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 279

200245

 279 Wenjing Road, Minhang Distr ict, Shanghai, 

200245, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LU, Biao,  WANG, Shen-

glan,  SHEN, Xiaodong,  HE, Feng,  

TAO, Weikang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880004302.2

Data de pedido 2018/03/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 109963854B 2022/04/12

[51]  Classificação : C07D487/04, A61K31/519

[54]  Título : [4 ,3-c] -5-

 Derivado de «heteroaryl [4,3-c ] pyrimidine-5-amine», 

método de preparação e aplicação do mesmo em medi-

cina.

[57]  Resumo : [4,3–c] –5–

I [4,3–c] –5–

A2a

A2a 况

I

  Figura : 

[30]  P r i o r i d a d e :  2 017/03/16  C h i n a

N.º 201710156742.7

 2017/10/20  China N.º 201710982734.8

[21]  N.º : J/006243

[22]  Data de pedido : 2022/07/11

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  MA, Ke,  CAO, Guo-
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qing,  YANG, Changyong,  ZHANG, 

Lianshan

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880004347.X

Data de pedido 2018/05/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 109937041B 2022/04/12

[51]  C l a s s i f i c aç ão : A61K31/4545, C07D405/14, 

A61K31/50, C07D237/00, A61P35/00

[54]  Título : EZH2 BTK

 Aplicação do inibidor EZH2 e inibidor BTK na prepa-

ração de medicamentos para o tratamento de tumores.

[57]  Resumo : EZH2 BTK

  Figura : 

[30]  P r i o r i d a d e :  2 017/05/18  C h i n a

N.º 201710350614.6

[21]  N.º : J/006244

[22]  Data de pedido : 2022/07/11

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

  Endereço : 

11 A2

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811150366.1

Data de pedido 2018/09/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 110964811B 2022/04/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12Q1/6886, C12Q1/6858, 

C12N15/11

[54]  Título : HOXA9

 Reagente de detecção de metilação HOXA9.

[57]  Resumo : 

HOX A9

74.3%

95%

61.9% 95%

  Figura : 

[21]  N.º : J/006245

[22]  Data de pedido : 2022/07/11

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

  Endereço : 

11 A2

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811150352.X

Data de pedido 2018/09/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 110964810B 2022/04/29

[51]  Classificação : C12Q1/6886, C12N15/11

[54]  Título : HOXA7 HOXA9

 Aplicação do reagente de detecção de meti lação 

HOXA7 e HOXA9 na preparação de reagente de 

diagnóstico de cancro de pulmão.

[57]  Resumo : 

HOX A7 HOX A9

HOX A7 HOX A9

97.1%

90.9%

100%

  Figura : 

[21]  N.º : J/006246

[22]  Data de pedido : 2022/07/11

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

  Endereço : 

11 A2

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010494245.X

Data de pedido 2020/06/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 111676287B 2022/04/29

[51]  Classificação : C12Q1/6886, C12N15/11

[54]  Título : 

 Combinação de marcadores genéticos e sua aplicação.

[57]  Resumo : 

HOXB4 SRCIN1

  Figura : 

[21]  N.º : J/006247

[22]  Data de pedido : 2022/07/12

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 279

200245

 279 Wenjing Road, Minhang Distr ict, Shanghai, 

200245, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 啓 , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202080007547.8

Data de pedido 2020/01/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 113227096B 2022/04/12

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D487/04, A61K31/4985, 

A61P1/16 ,  A61P 31/12 ,  A61P 31/16 ,  A61P 31/18 , 

A61P31/20, A61P31/22

[54]  Título : 1 ,2,3- [1 ,5-a]吡嗪

 Forma de cristal do derivado de «1,2, 3-triazole [1,5-a] 

pyrazine» e método de preparação do mesmo.

[57]  Resumo : 1,2,3– [1,5–a]吡嗪

S –N5– 3,4– –6– –N3– R

–1,1,1– –2– –6,7– –[1,2,3] [1,5–a]

吡嗪–3,5 4H – 酰

  Figura : 

[30]  P r i o r i d a d e :  2 019/01 /25  C h i n a

N.º 201910072048.6

[21]  N.º : J/006249

[22]  Data de pedido : 2022/07/13

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 Dolby Laboratories Licensing Corporation

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

CA 94103-1410, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680047024.X

Data de pedido 2016/06/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 107925773B 2022/06/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H04N19/51, H04N19/119, 

H04N19/50, H04N19/86, H04N19/60, H04N19/117, 

H04N19/103

[54]  Título : 

 Método para codificação e decodificação de imagem 

que utiliza filtragem de desbloqueio adaptável e apare-

lho para o mesmo.

[57]  Resumo : 

/

DPB
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/11  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0082702

 2015/06/11  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0082714

[21]  N.º : J/006250

[22]  Data de pedido : 2022/07/13

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 Dolby Laboratories Licensing Corporation

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

CA 94103-1410, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680045604.5

Data de pedido 2016/06/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 107925759B 2022/06/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H04N19/105, H04N19/59, 

H04N19/119, H04N19/50, H04N19/176

[54]  Título : 

 Método e aparelho para intra-previsão de codificação 

e decodificação.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/05  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0079878

 2015/06/05  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0079896

[21]  N.º : J/006252

[22]  Data de pedido : 2022/07/15

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 ZHANG, Yihong

  Endereço : 25

5 529020

 5th Floor, No. 25 Penglai New Village, Pengjiang Dis-

trict, Jiangmen, Guangdong 529020, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910632881.1

Data de pedido 2019/07/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 110526629B 2022/06/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C04B28/00, G01N21/3563, 

G01N23/2202, G01N23/223

[54]  Título : 

 Método de redução para a produção de formulações 

de materiais de betão para edifícios patrimoniais.

[57]  Resumo : 

C a0/Si02 C a0/A l203

Ca0/Fe203 Al203/Fe203

  Figura : 

[21]  N.º : J/006255

[22]  Data de pedido : 2022/07/13

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 Agenus Inc.

  Endereço : 3 Forbes Road, Lexington, MA 02421, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEAR-

CH LTD
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  Endereço : Stadelhoferstrasse 22,  Zurich CH-

8001, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[73]  Titular : 

 M EMOR IA L SLOA N K ET T ER I NG CA NCER 

CENTER

  Endereço : 1275 York Avenue New York, NY 

10065, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , C A , G , J

D , T , R , R B

, D , D A , N S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680049891.7

Data de pedido 2016/09/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 107949573B 2022/05/03

[51]  Classificação : C07K16/28, A61K39/00

[54]  Título : –PD–1

 Anticorpos anti-PD-1 e métodos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : PD–1

PD–1

[30]  Prioridade : 2015/09/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/212,851

 2015/09/09  E st ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 62/216,043

 2015/11/18  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 62/257,195

[21]  N.º : J/006256

[22]  Data de pedido : 2022/07/13

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 KARYOPHARM THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 85 Wells Avenue, Newton, MA 02459, 

U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E , S , W

, D , Y , G , O , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810340027.3

Data de pedido 2014/07/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 108440515B 2022/05/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D409/14, C07D405/12, 

C07D405/14, C07D413/14, C07D413/12, C07D417/12, 

C07D307/81, C07D491/107, C07D498/08, C07D491/08, 

A 6 1 K 3 1 / 4 4 3 6 ,  A 6 1 K 3 1 / 5 3 7 7,  A 6 1 K 3 1 / 4 9 7, 

A61K31/443, A61K31/4439, A61K31/444, A61K31/496, 

A61K31/4545, A61K31/551, A61K31/553, A61K31/506, 

A61K31/5386, A61P35/00

[54]  Título : 呋

 Compostos de «benzoxazolyl » e «benzofuranyl» subs-

tituídos e seus usos.

[57]  Resumo : 呋

A

A

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/07/03  Estados Unidos 

da América N.º 61/842,856

 2013/09/17  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 61/879,070

 2013/11/15  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 61/904,843

 2014/04/04  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 61/975,171

[21]  N.º : J/006258

[22]  Data de pedido : 2022/07/15

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 Ascendis Pharma Bone Diseases A/S

  Endereço : Tuborg Boulevard 5, 2900 Hellerup, 

Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

[72]  Inventor : K , F , G , 

M , T , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780014646.7

Data de pedido 2017/02/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 109069659B 2022/04/19

[51]  Classificação : A61K47/56, C07K14/575, A61P5/18

[54]  Título : PTH

 Pró-drogas de PTH.

[57]  Resumo : PTH PTH

[30]  Prioridade : 2016/03/01  União Euro-

peia N.º 16158048.5

 2 0 16 / 0 7 / 1 3  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 16179294.0
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 2 0 16 / 0 9 / 2 9  U n i ã o  E u r o p e i a

N . º  16191484.1

 2 0 17 / 0 2 / 1 3  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 17155839.8

[21]  N.º : J/006259

[22]  Data de pedido : 2022/07/18

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 Persica Pharmaceuticals Ltd.

  Endereço : 7 Denne Hill Business Centre Wo-

menswold Canterbury Kent CT4 6HD (GB)

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  I nve nt o r : L  L l oyd C Z A-

PLEWSKI, S  Sarah GUEST

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780070772.4

Data de pedido 2017/11/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 109982729B 2022/04/22

[51]  Classificação : A61L27/52, A61L27/54, A61K9/08, 

A61K38/14, A61L27/58, A61K47/10, A61K49/04, 

A61K31/5377, A61K9/14

[54]  Título : 

 Preparações antibióticas para dor lombar.

[57]  Resumo : 

/

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/11/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/423,112

[21]  N.º : J/006264

[22]  Data de pedido : 2022/07/21

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

IN 46285, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , P A , , 

, T , A D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780072037.7

Data de pedido 2017/11/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 110022903B 2022/06/03

[51]  Classificação : A61K47/68, A61P35/00

[54]  Título : MET

 Conjugados de medicamento de anticorpo MET.

[57]  Resumo : M ET

MET –

A DC M ET A DC

[30]  Prioridade : 2016/11/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/425,853

[21]  N.º : J/006265

[22]  Data de pedido : 2022/07/21

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : P , S – , C

, M , M , J T , S , 

W

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680070251.4

Data de pedido 2016/09/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 108290959B 2022/06/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/4 6 ,  C 0 7 K16/22 , 

C07K16/28, C07K16/40

[54]  Título : 

 Anticorpo multiespecífico de «tetravalent».

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/02  União Euro-

peia N.º 15188057.2

[21]  N.º : J/006266

[22]  Data de pedido : 2022/07/21

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNO-

LOGY CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811459061.9

Data de pedido 2018/11/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 111263144B 2022/07/01

[51]  Classificação : H04N19/103, H04N19/176

[54]  Título : 

 Um método de determinação de informação de movi-

mento e seu dispositivo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006267

[22]  Data de pedido : 2022/07/21

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[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 ZL201910430956.8

Data de pedido 2019/05/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 111988618B 2022/05/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/42 ,  H0 4N19/4 4, 

H04N19/176, H04N19/119, H04N19/13, H04N19/60, 

H04N19/91, H04N19/503, H04N19/70, H04N19/147

[54]  Título : 

 Métodos de decodificação e codificação, terminal de 

decodificação e terminal de codificação.

[57]  Resumo : 

SBT

SBT

SBT

  Figura : 

[21]  N.º : J/006269

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD.

  Endereço : 29-1, Heiancho 2-chome, Tsurumi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa 230-0031, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910471753.3

Data de pedido 2019/05/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 110562304B 2022/04/26

[51]  Classificação : B61L27/16

[54]  Título : 

 Sistema de gestão de operação de comboios.

[57]  Resumo : 

A B 10a

B R

10a

S S

T1 S

10a T1

S T1

10

  Figura : 
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[30]  P r i o r i d a d e :  2 018 /0 6 /0 6  J a p ã o

N.º 2018-108586

[21]  N.º : J/006270

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD.

  Endereço : 29-1, Heiancho 2-chome, Tsurumi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa 230-0031, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910470434.0

Data de pedido 2019/05/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 110562295B 2022/04/29

[51]  Classificação : B61L15/00, B61L27/16

[54]  Título : 

 Dispositivo em veículo.

[57]  Resumo : 

A B 10a

B R

10a

S S

T1 S

10a T1

S T1

10

  Figura : 

[30]  P r i o r i d a d e :  2 018 /0 6 /0 6  J a p ã o

N.º 2018-108756

[21]  N.º : J/006271

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 VASCULAR BIOGENICS LTD.

  Endereço : 8 Hasatat Street, Modiin 7178106, 

Israel

  Nacionalidade :  Israelita

[72]  Inventor : I , O – , Y

, A , E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680044576.5

Data de pedido 2016/07/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 107921084B 2022/04/29

[51]  Classificação : A61K38/00, C12N9/20, C07F9/09, 

C07C59/125

[54]  Título : 2

 Proteína 2 que contém domínio de esperma móvel e 

inflamação.

[57]  Resumo : 

2 MOSPD2

减

MOSPD2 MOS-

PD2

[30]  Prioridade : 2015/07/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/199,609

[21]  N.º : J/006272

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 MorphoSys AG

  Endereço : Semmelweisstrasse 7, 82152 Planegg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780014944.6

Data de pedido 2017/03/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 108699161B 2022/06/03

[51]  Classificação : C07K16/42, G01N33/574

[54]  Título : M–

 Avaliação clínica da resposta da proteína M no mielo-

ma múltiplo.

[57]  Resumo : MOR202

IFE

MOR202 M–

[30]  Prioridade : 2016/03/04  União Euro-

peia N.º 16158714.2

[21]  N.º : J/006273

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-0054, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610077424.7

Data de pedido 2016/02/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 107032975B 2022/06/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07C 49/753, C 07C 45/6 4, 

C07C49/713, C07C45/65, C07C281/12, C07C311/49, 

C07C303/40, C07D309/12

[54]  Título : 

 Um tipo de método de preparação de álcool de cadeia 

longa de «cyclohexenone» de alta pureza.

[57]  Resumo : I

Barbier

I

産

  Figura : 

[21]  N.º : J/006274

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

E 5 4105

 Suite 4105, Building E of Huirong Plaza, East Jinghui 

Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : F W  GOLDBERG, Fre-

derick, Woolf, A K T  TING, Attilla, Kuan, Tsuei, 

G M  LAMONT, Gillian, Mcgregor, D  

BUTTAR, David, J G  KETTLE, Jason, Grant

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980046079.2

Data de pedido 2019/05/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 112469721B 2022/06/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P35/00

[54]  Título : 

 Compostos de «triazolopyrimidine» e seu uso para o 

tratamento do cancro.

[57]  Resumo : I

R¹ R² X A B C

MCT4

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/05/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/670,075

[21]  N.º : J/006275

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 J I A N G S U H A N S O H P H A R M AC E U T I C A L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

222047

 Economic and Technological Development Zone, 

Lianyungang, Jiangsu 222047, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HANSOH BIOMEDICAL CO., LTD.

  E ndere ç o : 

3728 2 201203

 Building 2, No.3728 Jinke Road, Zhangjiang Hi-Tech 

Park, Shanghai, 201203, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  SU, Yidong,  DENG, 

Haining,  CHEN, Xiaopo,  BAO, Rudi, 

 ZHANG, Fujun

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980001355.3

Data de pedido 2019/01/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 110709409B 2022/05/31

[51]  Classi f icação : C07J3/00, C07J5/00, C07J7/00, 

C07J17/00, C07J43/00, A61K31/57, A61K31/573, 

A61K31/58, A61P25/00

[54]  Título : 

 Uma espécie de regulador derivado de esteróides e seu 

método de preparação e aplicação.

[57]  Resumo : 

I

GABAA

I

  Figura : 
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[30]  P r i o r i d a d e :  2 018 /0 2 /11  C h i n a

N.º 201810141153.6

 2018/03/05  China N.º 201810180543.4

 2018/05/21  China N.º 201810491114.9

 2018/07/13  China N.º 201810771964.4

 2018/11/23  China N.º 201811408081.3

[21]  N.º : J/006276

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 REARDEN, LLC

  Endereço : 211 S. Whisman Road, Suite D, Moun-

tain View, CA 94041, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nventor : G  PER L M A N, 

STEPHEN, G.,  VAN DER LAAN, 

ROGER,  SAIBI, FADI,  DI 

DIO, MARIO,  IEVERS, ALLAN, 

 JIRASUTAYASUNTORN, 

BENYAVUT,  FREEMAN, LYNNE, 

 FORENZA, ANTONIO

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780066182.4

Data de pedido 2017/10/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 109906598B 2022/05/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H 0 4B10 / 2 5,  H 0 4M1 / 3 8 , 

H04L25/02, H04W88/08

[54]  Título : 

 Sistema e método para distribuição de cabeças de rá-

dio.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/10/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/413,944

 2017/08/21  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 15/682,076

 2017/10/24  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 15/792,610

[21]  N.º : J/006279

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 Bally Gaming, Inc.

  Endereço : 6601 South Bermuda Road, Las Ve-

gas, NV 89119, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  HALTER, Jeremy, 

 Y EE, Ryan Masao, 

 CZ YZ EWSK I, Zbig n iew, E  

BLESS, E. Damian

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780019956.8

Data de pedido 2017/03/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 109791719B 2022/06/28

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema e método para ligação de estações de jogo.

[57]  Resumo : 

麽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/24  Estados Unidos 

da América N.º 15/079,177

[21]  N.º : J/006280

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 777

 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591-

6707, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580029530.1

Data de pedido 2015/06/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 106573074B 2022/04/12

[51]  Classificação : A61K47/68, 61K39/395, A61P35/00, 

C07K16/28

[54]  Título : 



N.º 38 — 21-9-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15089

 Acoplamento de moléculas biológicas activas, reagen-

tes e método de preparação e seu uso terapêutico.

[57]  Resumo : 

-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/02  Estados Unidos 

da América N.º 62/006816

 2015/03/27  Estados Unidos da A mér ica

N.º 62/139052

[21]  N.º : J/006281

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D A , D A , R J , 

, M S –

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980068106.6

Data de pedido 2019/10/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 112805281B 2022/05/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D417/14, A61P 35/0 0, 

A61K31/517

[54]  Título : KRAS G12C

 Inibidor de KRAS G12C.

[57]  Resumo : I

R1 R2 m I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/10/15  Estados Unidos 

da América N.º 62/745502

[21]  N.º : J/006282

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 ACCELERON PHARMA INC.

  Endereço : 128 Sidney Street, Cambridge, MA 

02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J , R S , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201510979490.9

Data de pedido 2010/08/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 105535938B 2022/04/26

[51]  Classificação : A61K38/18, A61P7/06

[54]  Título : GDF

 Utilização combinada de armadilha de GDF e de re-

ceptor de eritropoietina activador para aumentar os 

níveis de eritrócitos.

[57]  Resumo : 

RIIB ActRIIB 肽 肽

ActRIIB 肽

B GDF

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2009/08/13  Estados Unidos 

da América N.º PCT/US2009/004659

 2009/08/13  E st ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 12/583177

 2010/02/18  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 61/305901

[21]  N.º : J/006283

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 Tada Medical AB

  Endereço : Drottninggatan 102, 111 60 Stockholm, 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : , 

, , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 
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DNPI : N.º de patente ZL201780051008.2

Data de pedido 2017/11/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 109641122B 2022/04/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61M 39/ 2 6 ,  F 16L 37/3 4 , 

A61M39/10, F16L37/42, F16L37/00, A61M39/16

[54]  Título : 

 Dispositivo de engate.

[57]  Re su mo : 

100 110

140

200

300

  Figura : 

[30]  P r i o r i d a d e :  2016/11/09  S u é c i a

N.º 1651467-1

[21]  N.º : J/006284

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 4505 Emperor Boulevard, Durham, 

NC 27703, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : P L , Y S , V S , 

 , L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680069679.7

Data de pedido 2016/09/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 108289893B 2022/04/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/519, C07D405/12, 

A61K31/4439

[54]  Título : 肽 酶

 Inibidores de kallikrein de plasma humano.

[57]  Resumo : I

肽 酶

肽 酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/235754

[21]  N.º : J/006285

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV

  Endereço : 30

 Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : G M , , T

, P J , K D , K , M C

, M , R C , M S , J

D , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780086744.1

Data de pedido 2017/12/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 110312719B 2022/04/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/14, A61K31/437, 

A61P35/00, A61P37/00

[54]  Título : JAK 酶 吡

吡

 Imidazolopirrolopiridina como inibidor de quinase da  

família JAK.

[57]  Resu mo : 2- 1r,4r -4-

[4,5-d]吡 [2,3-b]吡 -1 6H - 腈

JA K

[30]  Prioridade : 2016/12/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/435639

 2017/11/30  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 62/592747

 2017/12/08  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 62/596636

[21]  N.º : J/006286

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY

  Endereço : Clarendon House, 2 Church Street, 

Hamilton HM11, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

[72]  Inventor : M , , G , S

 , L , L , A R , 
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, A J , G , , G T , , 

 , M , R , T M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910261444.3

Data de pedido 2010/05/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 109897038B 2022/04/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/496, 

A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : 

 Agentes indutores de apoptose para o tratamento do 

cancro, das doenças imunitárias e auto-imunes.

[57]  Resumo : 

Bcl-2

Bcl-2

[30]  Prioridade : 2009/05/26  Estados Unidos 

da América N.º 61/181203

[21]  N.º : J/006288

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , 

, , , – , 

, , , 

, , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780060341.X

Data de pedido 2017/11/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 109790149B 2022/05/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, C07D413/14, 

C07D403/14, C07D417/14, A61K31/433, A61K31/431, 

A61K31/4245, A61K31/435, A61K31/44, A61K31/497, 

A61P25/00

[54]  Título : 

 Composição de fenoxitriazoles.

[57]  Resumo : I HetAr

R¹

R¹ R²

CH2-

CH2- R³

S(O)2- n 1 2 3 n >1 R³

/ /

HC H WA-D

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/11/08  União Euro-

peia N.º 16197660.0

[21]  N.º : J/006289

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680021103.3

Data de pedido 2016/04/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 107454906B 2022/05/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K16/36, C 07K14/745, 

A61K39/395, A61K38/48, A61P7/04

[54]  T ít u lo : 

 Terapia de combinação com factores de coagulação e 

anticorpos multiespecíficos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/04/17  União Euro-

peia N.º 15164045.5

[21]  N.º : J/006290

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC



15092    38   2022  9  21 

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N , K , D , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780018771.5

Data de pedido 2017/01/04 N.º de anún-

cio da concessão CN 108778243B 2022/05/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K8/9789, A61K8/9711, 

A61K8/64, A61Q19/00, A61Q19/08

[54]  Título : 

 Método e composição para o tratamento de pele enve-

lhecida.

[57]  Resumo : 

肽

[30]  Prioridade : 2016/01/21  Estados Unidos 

da América N.º 15/002878

[21]  N.º : J/006291

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 

07065-0907, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J , M , M–A , C

, B , B , R A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680079309.1

Data de pedido 2016/11/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 108473565B 2022/05/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/18 ,  C 0 7 K16/ 2 8 , 

A61K39/395

[54]  Título : CTLA4

 Aglutinante Ctla4.

[57]  Resumo : CTLA4

ISVD

/

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/18  Estados Unidos 

da América N.º 62/257001

[21]  N.º : J/006292

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 

07065-0907, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : K A , K S , A  , D

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680077215.0

Data de pedido 2016/10/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 108431036B 2022/06/14

[51]  Classificação : C07K16/10, A61P31/14

[54]  Título : 

 Vírus sincicial respiratório de anticorpos neutralizan-

tes humanos.

[57]  Resumo : RSV

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/247841

 2016/07/27  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 62/367359

[21]  N.º : J/006293

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 OCUMETICS TECHNOLOGY CORP.

  Endereço : 2041 Everett Street, Abbotsford, Bri-

tish Columbia, V2S 7S1, CA Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  Inventor : G T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780030877.7

Data de pedido 2017/05/24 N.º de anún-
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cio da concessão CN 109152658B 2022/04/19

[51]  Classificação : A61F9/007, A61F2/16

[54]  Título : 

 Cavidade colapsável dentro de sistema de suspensão 

para lentes intra-oculares artificiais.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/05/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/341,430

[21]  N.º : J/006294

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780035127.9

Data de pedido 2017/04/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 109310598B 2022/04/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K8/3 4 ,  A61K 31/0 47, 

A61P17/14, A61Q7/00

[54]  Título : 

 Agentes para o crescimento do cabelo.

[57]  Resumo : 

[30]  P r i o r i d a d e :  2 016 /0 4 / 27  J a p ã o

N.º 2016-100903

 2016/04/28  Japão N.º 2016-091063

[21]  N.º : J/006296

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 National Health Research Institutes

  Endereço : 35, Keyan Road, Zhunan Town, Miao-

li County 350, Taiwan, China

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780010118.4

Data de pedido 2017/01/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 109069504B 2022/06/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : A61K31/496, A61K31/5377, 

C07D403/12

[54]  Título : 噻

 Composto aminothiazole e a sua utilização.

[57]  Resumo : I 噻

噻

酶 酶

[30]  Prioridade : 2016/02/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/291,667

[21]  N.º : J/006297

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

  Endereço : 7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-

-Ku, Tokyo 100-8310 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780096135.4

Data de pedido 2017/10/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 111247345B 2022/06/03

[51]  Classificação : F04D29/44, F04D29/42

[54]  Título : 

 Ventilador centrífugo, dispositivo soprador de ar, dis-

positivo de ar condicionado e dispositivo de ciclo de 

refrigeração.

[57]  Resumo : 

1 2

L1

L2 1 2

L1 L2 1

2 L1 L2 LH
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  Figura : 

[21]  N.º : J/006298

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 Bioinvent International AB

  Endereço : Ideongatan 1, Lund SE-223 70 Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : B , , L

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580037854.X

Data de pedido 2015/05/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 106687477B 2022/04/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/3 0 , 

A61K39/395, A61P35/00

[54]  Título : 

 Medicamento, uso e método.

[57]  Resumo : 

/

/

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/05/15  Reino Unido

N.º 1408673.0

[21]  N.º : J/006299

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

  Endereço : 1

2 220-578

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110866467.4

Data de pedido 2021/07/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 113568849B 2022/04/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6 F 13/16 ,  G 0 6 F 13/18 , 

G06F15/163, G06F15/78

[54]  Título : 

 Método e circuito de arbitragem de rolos para o inter-

câmbio de dados em chip.

[57]  Resumo : 

N N Nx N

S1 S2

S3 / /

S4 S3

S5

S2-S4

SIMT

  Figura : 

[21]  N.º : J/006300

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 SAREPTA THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 215 First Street, Suite 415, Cambridge, 

MA 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G J , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680041867.9

Data de pedido 2016/05/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 107921092B 2022/04/08

[51]  Classificação : A61K38/16 , C07K16/00

[54]  Título : 肽 苷

 Conjugados de péptido-oligonucleótido.

[57]  Resumo : 苷 肽 肽- 苷

苷 肽 肽- 苷

[30]  Prioridade : 2015/05/19  Estados Unidos 

da América N.º 62/163960

 2016/05/17  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 62/337536
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[21]  N.º : J/006301

[22]  Data de pedido : 2022/07/25

[24]  Data de despacho : 2022/08/25

[73]  Titular : 

 THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION

  Endereço : 55 Fruit Street, Boston, MA 02114 

U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680041895.0

Data de pedido 2016/05/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 107849142B 2022/04/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  A61K 38 /19, 

A61P35/02, A61P35/04

[54]  Título : 

 Antagonista dos anticorpos da superfamília receptora 

do factor de necrose tumoral.

[57]  Resumo : TNFR 肽

肽 T

T-reg

TNFR2

T T-reg

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/15  Estados Unidos 

da América N.º 62/162449

 2016/01/07  E s t ado s Un ido s d a A mér ic a

N.º 62/276073

附註

Averbamento

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/004704 2022/08/16

Transmissão Treamid Therapeutics GmbH

1. “VALENTA-INTELLEKT” LTD, com sede 

em 121471, Moscow, Ryabinovaya street, 26, 

building 10, office 6-26, Russian Federation

2. NEBOLSIN Vladimir Evgenievich, com 

sede em Moskovskaya oblast, Istrinsky raiyon, 

der. Borzye, ul. Golitsynskaya, d. 457, Russian 

Federation

J/005584 2022/08/18

Transmissão

 

SAMUMED, LLC

BioSplice Therapeutics, Inc., com sede em 

9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 

92121, USA

發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

de patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir 

da data da publicação deste aviso até à data da atribuição da 

patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001708

[22]  Data de pedido : 2021/03/09

[71]  Requerente : 

 Comet’s Create Engineering Limited

  Endereço : 17

9 904

 Flat/Rm 04, 9/F, Shun Fat Industr ial Bui lding, 17 

Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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[72]  Inventor :  HO CHING TAT

[51]  Classificação : F16K17/38

[54]  Título : 

 Controle de fluxo de ar e extractor de ar.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : I/001745

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

[71]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : SHIGETA YASUSHI

[51]  Classificação : A63F1/06

[54]  Título : 

 Sistema de inspecção.

[57]  Resumo : 101

R F I D

110 RFID 111

/

110

30

R FID /

110 20

30

  Figura : 

[30]  P r i o r i d a d e :  2 0 21 /03/12  J a p ã o

N.º 2021-040865

[21]  N.º : I/001747

[22]  Data de pedido : 2022/05/12

[71]  Requerente : Marcus A. KATZ

  Endereço : 7752 Fisher Island Drive, Miami Beach, 

FL 33109-0943, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Marcus A. KATZ

[51]  Classificação : G06Q50/00

[54]  Título : 

 Sistema, método e aparato de competição online.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2022/04/28  Singapura

N.º 10202204552U

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

D e a c o r d o c o m o s a r t i g o s 10.º e 124.º d o R J P I, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente 

de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000363

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 35 E
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  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : A63F1/06

[54]  Título : 

 Um sistema de jogos de cartas baseado em bacará, que 

calcula os pontos numa forma mista.

[57]  Resumo : 

/ /

/

/

/

/ /

/

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/10/29  Hong Kong, 

China N.º 32021041476.1

[21]  N.º : U/000364

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 35 E

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : A63F1/06

[54]  Título : 

 Sistema para jogos de casinos.

[57]  Resumo : 

/ /

/

/

/

/ /

/

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/10/29  Hong Kong, 

China N.º 32021041476.1

更正

Rectificações

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/195117 2 0 2 2 6 1 2 2

Serviços (B.O. da RAEM n.º 22, 

II Série, de 1 de Junho de 2022)

C o n s u l t a d o r i a  e m m a t é r i a  d e 

segurança,…serviços de consultadoria 

em propriedade intelectual; assessoria, 

re p re s e n t a ç ã o e a s s i s t ê n c i a e m 

procedimentos de contencioso e 

judiciais relacionados com direitos 

de propriedade intelectual e direitos 

conexos;…de acesso e de segurança 

de edifícios; concessão de licenças 

d e d i r e i t o s d e a u t o r [ s e r v i ç o s  

C o n s u l t a d o r i a  e m m a t é r i a  d e 

segurança,…serviços de consultadoria 

em propriedade intelectual ;…de 

acesso e de segurança de edifícios; 

serviços de vigi lância eletrónica 

com fins de segurança;. . . serviços 

de guarda de crianças [babysitting]; 

serv iço de pesquisas jur íd icas e 

judiciais no âmbito da propriedade 

intelectual; licenciamento de direitos 
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

jurídicos] ; serviços de vigi lância 

eletrónica com fins de segurança; 

exploração de direitos de propriedade 

industr ia l e de direi tos de autor 

através de licenciamento [serviços 

jur íd icos ] ; . . . serv iços de guarda 

de crianças [babysitting]; serviços 

de informação, aconselhamento e 

consultoria em questões jurídicas; 

serv iço de pesquisas jur íd icas e 

judiciais no âmbito da propriedade 

intelectual; assistência jurídica para 

a redação de contratos; consultoria 

jurídica em matéria de franchising; 

consultor ia jur ídica re lacionada 

c o m d i r e i t o s  d e  p r o p r i e d a d e 

intelectual; serviços jurídicos para 

procedimentos relacionados com 

direitos de propriedade industrial; 

serviços jurídicos relacionados com 

o licenciamento de direitos de autor; 

serviços jurídicos relacionados com a 

exploração de direitos de radiodifusão; 

serviços jurídicos em matéria de 

exploração de direitos de autor sobre 

material impresso; serviços jurídicos 

em matéria de gestão e exploração de 

direitos de autor e de direitos conexos; 

serviços jurídicos relacionados com 

gestão, controlo e concessão de direitos 

de licenciamento; serviços jurídicos 

relacionados com a negociação e 

elaboração de contratos relacionados 

com direitos de propriedade intelectual; 

serviços jurídicos relacionados com o 

registo de marcas; serviços de apoio 

jurídico; concessão de licenças de 

software e direitos de propriedade 

i n d u s t r i a l [ s e r v i ç o s j u r í d i c o s ] ;  

de propriedade intelectual e de direitos 

de autor; serviços de licenciamento; 

serviços que consistem em passear 

cães.

concessão de licenças de bases de 

dados [serviços jurídicos]; concessão 

de licenças de direitos de propriedade 

industrial e direitos de autor [serviços 

jurídicos]; licenciamento de direitos de 

propriedade intelectual e de direitos 

de autor; licenciamento de produtos 

de impressão [serviços jurídicos]; 

licenciamento de registos de desenhos; 

serviços de licenciamento; serviços que 

consistem em passear cães.
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/195363 2022 6 15 24

Serviços (B.O. da RAEM n.º 24, 

II Série, de 15 de Junho de 2022)

C o n s u l t a d o r i a  e m m a t é r i a  d e 

segurança, serviços de consultadoria 

em propriedade intelectual; assessoria, 

re p re s e n t a ç ã o e a s s i s t ê n c i a e m 

procedimentos de contencioso e 

judiciais relacionados com direitos 

d e  p r o p r i e d a d e  i n t e l e c t u a l  e 

direitos conexos; de acesso e de 

segurança de edifícios; concessão 

de l i cenças de d i re i tos de autor 

[serv iços jur íd icos]; serv iços de 

vigi lância eletrónica com fins de 

segurança; exploração de direitos de 

propriedade industrial e de direitos 

de autor através de licenciamento 

[serviços jurídicos]; serviços de 

vigi lância eletrónica com fins de 

segurança; exploração de direitos de 

propriedade industrial e de direitos 

de autor através de licenciamento 

[serviços jurídicos]; serviços de 

i n f o r m a ç ã o, a c o n s e l h a m e n t o e 

consultoria em questões jurídicas; 

serv iço de pesquisas jur íd icas e 

judiciais no âmbito da propriedade 

intelectual; assistência jurídica para 

a redação de contratos; consultoria 

jurídica em matéria de franchising; 

consultor ia jur ídica re lacionada 

c o m d i r e i t o s  d e  p r o p r i e d a d e 

intelectual; serviços jurídicos para 

procedimentos relacionados com 

direitos de propriedade industrial; 

serviços jurídicos relacionados com 

o licenciamento de direitos de autor; 

serviços jurídicos relacionados com a 

exploração de direitos de radiodifusão; 

serviços jurídicos em matéria de 

exploração de direitos de autor sobre

C o n s u l t a d o r i a  e m m a t é r i a  d e 

s e g u r a n ç a , i n c l u i n d o  n o  q u e 

respeita à segurança de centros e 

complexos comerciais; serviços de 

segurança relacionados com guarda 

de valores (necessidades pessoais); 

serviços de compras individuais; 

s e r v i ç o s d e g u a rd a d e c r i a n ç a s 

[babysitting]; serviços de estilista 

pessoal (nomeadamente serviços 

d e e s t i l i z a ç ã o d e g u a rd a-ro u p a 

pessoal, serviços de consultoria de 

moda pessoal); serviços de porteiro 

pessoal para terceiros, incluindo 

e fe tuar prepara t ivos e reservas 

pessoais solicitados e fornecimento de 

informações específicas do cliente para 

atender às necessidades individuais; 

serviços de mordomo, nomeadamente 

serviços de mordomo e porte iro 

pessoal que prestam acolhimento a 

clientes; serviços de porteiro; serviços 

de estilista pessoal; licenciamento 

da propriedade intelectual; serviços 

de consultadoria em propriedade 

intelectual; consultadoria relacionada 

com a concessão de l i cenças de 

d i r e i t o s d e a u t o r; c o n s u l t o r i a 

e m  p r o t e ç ã o  d e  d i r e i t o s  d e 

autor; consultoria em direitos de 

propr iedade industr ia l; serv iços 

de consultoria relacionados com a 

segurança no trabalho; consultoria em 

licenciamento de software; consultoria 

em licenciamento de propriedade 

intelectual; consultoria relacionada 

com gestão de propriedade intelectual 

e direitos de autor; consultoria em 

proteção de desenhos industriais; 
material impresso; serviços jurídicos 

em matéria de gestão e exploração de 

direitos de autor e de direitos conexos; 

s e r v i ç o s j u r í d i c o s re l a c i o n a d o s 

com gestão, controlo e concessão 

d e d i r e i t o s  d e l i c e n c i a m e n t o; 

s e r v i ç o s j u r í d i c o s re l a c i o n a d o s 

com a negociação e elaboração de 

contratos relacionados com direitos 

de propriedade intelectual; serviços 

jurídicos relacionados com o registo 

consultoria em registo de nomes de  

domínio; consultoria em licenciamento 

de marcas; consultoria em proteção 

de marcas; contro lo de s i s temas 

ambientais, de acesso e de segurança 

de edifícios; serviços de vigilância 

eletrónica com fins de segurança; 

concessão, a terceiros, de licenças de 

utilização de direitos de propriedade 

industrial e de direitos de autor; 

serviços de vigilância de direitos de 
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

de marcas; serviços de apoio jurídico; 

concessão de licenças de software 

e direitos de propriedade industrial 

[serviços jurídicos]; concessão de 

licenças de bases de dados [serviços 

jurídicos]; concessão de licenças de 

direitos de propriedade industrial e 

direitos de autor [serviços jurídicos]; 

l i c e n c i a m e n t o  d e  d i r e i t o s  d e 

propriedade intelectual e de direitos 

de autor; licenciamento de produtos 

de impressão [serviços jurídicos]; 

l i c e n c i a m e n t o  d e  r e g i s t o s  d e 

desenhos; serviços de licenciamento; 

a c o m p a n h a m e n t o  p e s s o a l  d e 

passageiros; serviços que consistem 

em passear cães.

propriedade industrial; serviço de 

pesquisas jurídicas e judiciais no 

âmbito da propriedade intelectual; 

l i c e n c i a m e n t o  d e  d i r e i t o s  d e 

propriedade intelectual e de direitos 

de autor; serviços de licenciamento; 

a c o m p a n h a m e n t o  p e s s o a l  d e 

passageiros; serviços que consistem 

em passear cães.

D/2892

D/2893

2022 8 17 33

Nome de Cr iador (B.O. da 

RAEM n.º 33, II Série, de 17 de 

Agosto de 2022)

1. Joseph MERCURIO

2. Lisa RENTZ HENRY

1. Joseph MERCURIO

2. Lisa RENTZ HENRY

3. Judith Shalva WALETZKY

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 30 de Agosto de 2022.

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

 $492,660.00
(Custo desta publicação $ 492 660,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncio

«N.º 2/CON/DTNE/2022 — Concurso Público — Proposta 

para a prestação dos serviços de produção e coordenação da 

Parada de Celebração do Ano Novo Chinês do ano 2023»

Faz público que, de acordo com o despacho de 8 de Setembro 
de 2022 do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e Finan-
ças, encontra-se aberto, pelo Fundo de Turismo, o concurso 
público dos «Serviços de produção e coordenação da Parada 
de Celebração do Ano Novo Chinês do ano 2023».

Desde a data da publicação do presente anúncio, nos dias 
úteis e durante o horário normal de expediente, os interessa-
dos podem examinar o processo do concurso na Direcção dos 
Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 12.º andar, e ser 
levantadas cópias, incluindo o programa do concurso, o cader-
no de encargos, os anexos e demais documentos suplementares, 
mediante o pagamento de duzentas patacas ($200,00); ou ain-
da consultar o website da Direcção dos Serviços de Turismo: 
http://industry.macaotourism.gov.mo, na área de Informação 
relativa às aquisições, e fazer «download» do mesmo.

A sessão de esclarecimento será realizada na sala de reunião 
da Direcção dos Serviços de Turismo, sita em Macau, na Ala-
meda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 
5.º andar, pelas 11,00 horas do dia 26 de Setembro de 2022.

Os pedidos de esclarecimento devem ser feitos por escrito e 
apresentados até ao dia 6 de Outubro de 2022 pelas 17,30 horas 
na área dos Avisos Públicos do website da Indústria Turística 
de Macau (http://industry.macaotourism.gov.mo), as respecti-
vas respostas também serão publicadas no mesmo website.

O limite máximo do valor global da prestação de serviços é 
de: $18 000 000,00 (dezoito milhões de patacas).

Critérios de adjudicação e factores de ponderação:

Critérios de adjudicação
Factores de 
ponderação

Preço 20%

Coordenação do serviço:
- Concepção e design do programa da Parada
- Plano de coordenação
- Plano e desenho de efeitos de organização das 
actividades
- Equipa de trabalho para execução dos serviços 
a prestar

35%

Maior garantia de segurança e eficiência na 
prestação do serviço
- Informações sobre os equipamentos a serem 
utilizados 
- Plantas e desenhos da colocação dos equipa-
mentos e dos materiais de decoração (desenhos 
e plantas das localizações)

25%

旅 遊 局

公 告

2/CON/DTNE/2022

335-341 12

200.00

http://industry.macaotourism.gov.mo

335-341

http://industry.macaotourism.gov.mo

18,000,000.00

判給準則 所佔比重

20%

- 

- 

- 

- 

35%

- 

- 

 

25%
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判給準則 所佔比重

- 

- 

- 

- 

20%

335-341

12

360,000.00 叁

1

2 3

4

335-341

63/85/M

/

 

 $4,960.00

Critérios de adjudicação
Factores de 
ponderação

- Plano de produção dos materiais de decoração
- Plano de montagem e desmontagem

Experiência do concorrente:
- Prestação de serviço de realização de activida-
des semelhantes de grande escala para os servi-
ços públicos de Macau
- Prestação de serviço de realização de activida-
des semelhantes de grande escala para o sector 
privado em Macau

20%

Os concorrentes deverão apresentar as propostas na Di-
recção dos Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 12.º 
andar, durante o horário normal de expediente e até às 17,00 
horas do dia 31 de Outubro de 2022, devendo as mesmas ser 
redigidas numa das línguas oficiais da RAEM, prestar a cau-
ção provisória de $360 000,00 (trezentas e sessenta mil pata-
cas), mediante: 1) depósito em numerário à ordem do Fundo de 
Turismo no Banco Nacional Ultramarino de Macau 2) garantia 
bancária 3) depósito nesta Direcção de Serviços em numerário, 
em ordem de caixa ou em cheque visado, emitidos à ordem do 
Fundo de Turismo 4) por transferência bancária na conta do 
Fundo do Turismo do Banco Nacional Ultramarino de Macau.

O acto público do concurso será realizado na sala de reunião 
da Direcção dos Serviços de Turismo, sita em Macau, na Ala-
meda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 
5.º andar pelas 10,00 horas do dia 1 de Novembro de 2022.

Os representantes legais dos concorrentes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura das propostas para efeitos 
de apresentação de eventuais reclamações e/ou para esclare-
cimento de eventuais dúvidas dos documentos apresentados a 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se 
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador 
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o 
acto público do concurso.

Em caso de encerramento destes Serviços por causa de tem-
pestade ou por motivo de força maior, o termo do prazo de en-
trega das propostas, a data e hora de sessão de esclarecimento 
e de abertura das propostas serão adiados para o primeiro dia 
útil imediatamente seguinte, à mesma hora.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 15 de Setembro de 
2022.

O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.

(Custo desta publicação $ 4 960,00)
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澳 門 金 融 管 理 局

通 告

14/96/ M

2/2018

627/CA

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Aviso

Extracto de deliberação 

Assunto: Limites dos montantes relativos às competências 
para autorização e para o pagamento de despesas

Ao abrigo do previsto no n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei 
n.º 14/96/M, de 11 de Março e no artigo 65.º do Regulamento 
Administrativo n.º 2/2018, e tendo presente a deliberação do 
Conselho de Administração n.º 627/CA, de 11 de Agosto de 
2022: 

1. A competência da AMCM para autorizar a realização de 
despesas com a aquisição de bens e serviços por conta do orça-
mento privativo é a seguinte:

(1) A autorização para realização de despesas de valor infe-
rior a $100 000,00 (cem mil patacas), compete a um dos mem-
bros do Conselho de Administração, mediante despacho;

(2) A autorização para realização de despesas de valor in-
ferior a $500 000,00 (quinhentas mil patacas), compete a dois 
membros do Conselho de Administração, mediante despacho.

2. Quando se tratar de aquisições de bens e serviços, realiza-
das com dispensa das formalidades de concurso ou da celebra-
ção de contrato escrito, as competências referidas no número 
anterior são reduzidas a metade dos valores indicados;

3. A competência da AMCM para autorizar o pagamento de 
despesas referida no n.º 1 é a seguinte:

(1) A autorização do pagamento de despesas de valor infe-
rior a $100 000,00 (cem mil patacas), compete a um dos mem-
bros do Conselho de Administração, mediante despacho;

(2) A autorização do pagamento de despesas de valor infe-
rior a $500 000,00 (quinhentas mil patacas), compete a dois 
membros do Conselho de Administração, mediante despacho.

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, a competência da AMCM 
para autorizar a realização de despesas com o pessoal e as 
decorrentes de encargos mensais certos, necessários ao fun-
cionamento do serviço, como sejam os de electricidade, água, 
combustíveis e gás, serviços oficiais, serviços de limpeza e 
segurança, telecomunicações, serviços de conservação, servi-
ços de administração ou outros encargos de natureza idêntica é 
a seguinte;

(1) A autorização para realização de despesas de valor infe-
rior a $100 000,00 (cem mil patacas), compete a um dos mem-
bros do Conselho de Administração, mediante despacho;

(2) A autorização para realização de despesas de valor in-
ferior a $500 000,00 (quinhentas mil patacas), compete a dois 
membros do Conselho de Administração, mediante despacho.

5. A competência da AMCM para autorizar o pagamento 
das despesas referidas no número anterior é a seguinte:

(1) Autorização de pagamento de despesas de valor inferior 
de $100 000,00 (cem mil patacas), compete a um dos membros 
do Conselho de Administração, mediante despacho;
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 $3,069.00

(2) Autorização de pagamento de despesas de valor superior 
a $100 000,00 (cem mil patacas), compete a dois membros do 
Conselho de Administração, mediante despacho.

6. São ratificados todos os actos praticados desde 18 de Ja-
neiro de 2022, pelos ora delegados, no âmbito dos poderes a 
que se reporta a presente deliberação.

Autoridade Monetária de Macau, aos 11 de Agosto de 2022. 

O Presidente do Conselho de Administração, Chan Sau San.

(Custo desta publicação $ 3 069,00)
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POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixa-
das, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no sítio da Internet 
desta Polícia, as listas classificativas do exame psicológico dos 
candidatos aos concursos de acesso, de prestação de provas, 
condicionados, tendo em vista a admissão aos cursos de forma-
ção, para o preenchimento dos seguintes lugares, do grupo de 
pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciá-
ria, abertos por avisos publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 18 de 
Março de 2020:

— Oito lugares de inspector de 2.ª classe, 1.º escalão; e

— Catorze lugares de subinspector, 1.º escalão.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
supracitado, os candidatos podem interpor recurso, no prazo 
de dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da 
publicação deste anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau referente às presentes listas, para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso.

Polícia Judiciária, aos 15 de Setembro de 2022.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Aviso

Despacho n.º 3/DIR-PJ/2022

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, dos artigos 22.º 
e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e do n.º 3 do 
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 189/2019, altera-
do pelo Despacho do Secretário para a Segurança n.º 10/2022, 
determino:

1. São delegadas e subdelegadas no subdirector, substituto, 
da Polícia Judiciária, Lai Man Vai, as seguintes minhas compe-
tências próprias e subdelegadas:

1) Dirigir e coordenar os trabalhadores que lhe estão afectos, 
o Departamento de Informações e Apoio e o Departamento 
de Segurança;

2) Exercer as seguintes competências no âmbito da alínea 
anterior:

(1) Aprovar o mapa de férias do pessoal;

(2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
adiamento a pedido do pessoal, com excepção do pessoal de 
chefia;

司 法 警 察 局

公 告

23/2017

14/2016

823

 

 $1,417.00

通 告

3/DIR-PJ/2022

15/2009 26/2009

10/2022

189/2019

1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 189/2019

 

 

 $2,957.00

教 育 及 青 年 發 展 局

公 告

2023 2024

1. 

(3) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, com ex-
cepção do pessoal de chefia;

(4) Justificar faltas do pessoal, com excepção do pessoal de 
chefia;

(5) Autorizar licença especial ou atribuir a compensação 
prevista no caso de renúncia à licença especial do pessoal, com 
excepção do pessoal de chefia;

(6) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau;

(7) Proceder à assinatura e encaminhamento de corres-
pondência e expediente que decorram das competências das 
subunidades orgânicas sob sua direcção e que não careçam de 
decisão que, por natureza, não caiba especialmente ao director;

(8) Praticar os actos previstos nas alíneas 6), 9), 10), 11) e 18) do 
n.º 1 do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 189/2019.

3) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados, respeitante à área de investigação criminal, com exclu-
são dos excepcionados por lei.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

3. Dos actos praticados no uso dos poderes delegados e sub-
delegados no presente despacho cabe recurso hierárquico ne-
cessário.

4. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdirector, 
substituto, Lai Man Vai, no âmbito das competências ora dele-
gadas e subdelegadas, entre 29 de Agosto de 2022 e a data da 
publicação do presente despacho.

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 5 de Setembro de 2022).

Polícia Judiciária, aos 15 de Setembro de 2022.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 2 957,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Anúncio

Concurso público para a prestação de serviços de produção 

de programas educativos de televisão ao Centro de Recursos 

Educativos da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude para os anos de 2023 e 2024

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura.
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. $334,000.00 叁 叁

9002501375

8. 

9. 

10. 

11. 

7-9

1

1

12

12. 

7-9

2

2

63/85/M

2. Entidade que põe a prestação de serviços a concurso: 
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 
Juventude (DSEDJ).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: prestação de serviços de produção 
de programas educativos de televisão ao Centro de Recursos 
Educativos da Direcção dos Serviços de Educação e de Desen-
volvimento da Juventude.

5. Período da prestação de serviços: de Janeiro de 2023 a De-
zembro de 2024.

6. Prazo de validade das propostas: noventa dias, a contar da 
data do acto público do concurso, prorrogável, nos termos pre-
vistos no programa do concurso.

7. Caução provisória: $334 000,00 (trezentas e trinta e quatro 
mil patacas), a prestar mediante garantia bancária aprovada nos 
termos legais ou depósito em numerário, à ordem da DSEDJ, 
no Banco Nacional Ultramarino (Conta n.º 9002501375).

8. Caução definitiva: 4% do preço total da adjudicação.

9. Preço base: não há.

10. Condições de admissão: pessoas singulares ou sociedades 
registadas na Direcção dos Serviços de Finanças, cujo exercício 
da actividade esteja relacionado com o âmbito do objecto deste 
concurso.

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

Local: DSEDJ sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau.

Data e hora limite (Nota 1): até às 12,00 horas do dia 14 de Ou-
tubro de 2022.

(Nota 1): no caso de encerramento da DSEDJ na data e na 
hora limite, originalmente determinadas para a entrega das 
propostas, por motivos de tufão ou de força maior, as mesmas 
serão adiadas para o primeiro dia útil seguinte à mesma hora. 
A data e a hora do acto público do concurso, determinadas no 
ponto 12, também serão adiadas para a mesma hora do primei-
ro dia útil seguinte à data limite para a entrega das propostas.

12. Local, data e hora do acto público do concurso:

Local: sala de reuniões, na sede da DSEDJ, Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

Data e hora (Nota 2): às 10,00 horas do dia 17 de Outubro de 
2022.

(Nota 2): no caso de encerramento da DSEDJ na data e na 
hora, originalmente determinadas para o acto público do con-
curso, por motivos de tufão ou de força maior, as mesmas serão 
adiadas para o primeiro dia útil seguinte à mesma hora.

Em conformidade com o disposto no artigo 27.º  do Decreto-
-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os concorrentes ou os seus 
representantes legais devem estar presentes no acto público do 
concurso para esclarecerem eventuais dúvidas relativas aos do-
cumentos constantes das suas propostas.
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13. 

7-9

M/8 M/1

/

ht tp://

www.dsedj.gov.mo

14. 

50%

30%

15%

5%

15. 

7-9

ht tp://w w w.

dsedj.gov.mo

 

 $4,893.00

體 育 局

通 告

002-TS-ID-2022

21/2021 14/2016

13. Local, datas e horário para exame do processo e obten-
ção da cópia e outras observações: 

Local: DSEDJ, sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau.

Datas: a partir da data de publicação do presente anúncio e 
até à data e hora limite para a entrega das propostas do con-
curso público.

Horário: dentro das horas de expediente.

Outras observações: a obtenção da cópia do processo do 
concurso faz-se através da apresentação da cópia do modelo 
M/8 (Contribuição Industrial — Conhecimento de Cobrança), 
ou da cópia do modelo M/1 (Contribuição Industrial — Decla-
ração de Início de Actividade/Alterações) ou do carimbo da 
empresa e após o devido registo. O processo do concurso ainda 
pode ser descarregado na página electrónica da DSEDJ (http://
www.dsedj.gov.mo).

14. Factores de apreciação e ponderação:

— Preço - 50%;

— Vídeos para referência - 30%;

— Ordem de trabalhos do dia ou plano detalhado de produ-
ção - 15%;

— Experiência na prestação de serviços do mesmo género - 
5%.

15. Junção de esclarecimentos: os concorrentes devem com-
parecer na sede da DSEDJ, sita na Avenida de D. João IV, 
n.os 7-9, 1.º andar, Macau, ou aceder à página electrónica da 
DSEDJ (http://www.dsedj.gov.mo), a partir da data de publica-
ção do presente anúncio e até à data e hora limite para a entre-
ga das propostas do concurso público, para tomarem conheci-
mento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 16 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

(Custo desta publicação $ 4 893,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais comum

(N.º do Concurso: 002-TS-ID-2022)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Setembro de 
2022, e nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renume-
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2/2021 14/2009

12/2015

1. 

2. 

3. 

4. 

2/2021

rado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas 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 preenchi-
mento de um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, área de engenharia 
civil, em regime de contrato administrativo de provimento do 
Instituto do Desporto, e dos que vierem a verificar-se neste 
Instituto, na mesma forma de provimento, até ao termo da va-
lidade do concurso: 

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 
de engenharia civil.

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 neste Instituto, 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 de engenharia civil, tendo em vista 
a fundamentação de tomada de decisões; participação em 
reuniões para análise de projectos ou programas; participação 
na concepção, redacção e implementação de projectos; proceder 
à adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propos-
tas de soluções com base em estudos e tratamento de dados; 
exercício de funções consultivas; supervisão ou coordenação 
de outros trabalhadores; incluindo acompanhar os trabalhos 
de reparação e manutenção das instalações desportivas, su-
pervisionar a qualidade e o progresso das obras de engenharia 
civil adjudicadas a empresas e apresentar os respectivos rela-
tórios, fiscalizar periodicamente as estruturas e o estado de 
conservação das instalações desportivas, proceder à sua avalia-
ção e apresentar relatórios e propostas de melhoria, elaborar 
documentos técnicos, nos domínios da engenharia civil, para 
processos de empreitadas e de concursos públicos acompanhar 
os respectivos processos; realizar estudos de planeamento das 
instalações desportivas a longo prazo.

4. Forma de provimento 

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedida de seis meses de período experimental, 
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12/2015

5. 

2/2021

4/2017 14/2009

430

6. 

21/2021

14/2016

7. 

7.1 

7.2 4/2021

$300.00

7.2.1 

818

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.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no regime geral da Função Pública.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, de especialização em engenharia civil, ou afins, satisfa-
çam 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 6 de Outubro de 2022) e se encontrem nas situações 
indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (22 de Setembro a 6 de Outubro de 
2022);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte 
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de 
requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candida-
turas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 
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as 9,00 e as 17,45 horas, e sexta-feira entre as 9,00 e as 17,30 
horas), no balcão de atendimento do Instituto do Desporto, 
sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau. 
O pagamento da taxa de candidatura deve ser efectuado no 
mesmo momento (Formas de pagamento: em numerário ou por 
cartão Macau Pass e Mpay).

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electróni-
co para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-
formizada, disponibilizado através da plataforma electrónica 
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da 
página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da apli-
cação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. 
O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo 
momento (através da plataforma de pagamento online da 
«GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 
apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 
prazo.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidaturas:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos.

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-
ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, e o registo biográfico 
ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 
candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no 
ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.
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8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 
ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 
final de candidatos.

8.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais 
ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 
prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução 
do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

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.

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 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a 
habilitação académica e profissional, a qualificação e experi-
ência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profis-
sional complementar.
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11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação 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 ponderada das classifica-
ções obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência pre-
vistas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021.

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 
balcão de atendimento do Instituto do Desporto, sito na Aveni-
da do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e colocados 
na página electrónica dos concursos da função pública, em 
http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página electró-
nica do Instituto do Desporto, em http://www.sport.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.2 Regulamento Administrativo n.º 19/2002 — Regime de 
utilização das instalações desportivas afectas ao Instituto do 
Desporto;

15.3 Regulamento Administrativo n.º 19/2015 — Organiza-
ção e funcionamento do Instituto do Desporto;

15.4 Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 54/2016 — Define as instalações afectas ao Instituto 
do Desporto;

15.5 Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 216/2011 — Adita à Tabela IV do Anexo 1 do 
Regulamento Administrativo n.º 19/2002 a Tabela de Taxas 
de Cedência de Material;
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15.6 Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 178/2015 — Fixa as tabelas de Taxas de utilização 
por aluguer ou individual das instalações desportivas afectas 
ao Instituto do Desporto;

15.7 Decreto-Lei n.º 122/84/M, alterado e republicado pela 
Lei n.º 5/2021;

15.8 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho;

15.9 Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Aprova o 
regime jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

15.10 Decreto-Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto, com as 
alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 24/2009 — Regulamento Geral da Construção Urbana;

15.11 Regulamento de Segurança contra Incêndios, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho;

15.12 Regulamento de Águas e de Drenagem de Águas Resi-
duais de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46/96/M, de 19 
de Agosto;

15.13 Regulamento de Segurança e Acções em Estruturas de 
Edifícios e Pontes, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 56/96/M, de 
16 de Setembro;

15.14 Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-
-esforçado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 60/96/M, de 7 de 
Outubro;

15.15 Norma de Aços para Armaduras Ordinárias, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 64/96/M, de 14 de Outubro;

15.16 Norma de betões, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 42/97/M, 
de 13 de Outubro;

15.17 Regulamento Administrativo n.º 29/2001 — Regula-
mento de Estruturas de Aço para Edifícios;

15.18 Lei n.º 9/83/M, de 3 de Outubro — Supressão de Bar-
reiras Arquitectónicas;

15.19 Normas arquitectónicas para a concepção de design 
universal e livre de barreiras na RAEM;

15.20 Conhecimentos profissionais sobre os projectos de exe-
cução de obras de engenharia civil e estruturas de construção;

15.21 Conhecimentos práticos de supervisão da construção 
na área de engenharia civil;

15.22 Elaboração de propostas, informações e pareceres téc-
nicos profissionais, na área de engenharia civil.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal).

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» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introdu-
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zidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Fu Si Na, directora do Centro de Formação e 
Estágio de Atletas.

Vogais efectivos: Lei Meng Fai, técnico superior de 1.ª classe; e

Kan Pui San, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Fu Sio Lon, técnico superior de 1.ª classe; e

Ao Kam Fai, técnico superior de 1.ª classe.

Instituto do Desporto, aos 15 de Setembro de 2022.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 16 693,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 18/P/22 para a exe-
cução da «Prestação de serviços de apoio técnico informático 
aos Serviços de Saúde», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 31 de 
Agosto de 2022, foram prestados esclarecimentos, nos termos 
do artigo 3.º do programa do concurso público pela entidade 
que o realiza e que foram juntos ao respectivo processo.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 
Macau.

Serviços de Saúde, aos 15 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 986,00)

(Ref. do Concurso n.º A23/TDT/CP/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
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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 car-
reira de técnico de diagnóstico e terapêutica), alterada pela 
Lei n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica assessor, 1.º 
escalão, área funcional de registografia — cardiopneumografia, 
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, providos 
em regime de contrato administrativo de provimento dos Ser-
viços de Saúde, com cinco dias úteis de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 15 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 349,00)

(Ref. do Concurso n.º A25/TSS/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 6/2010 (Regime das carreiras 
de farmacêutico e de técnico superior de saúde), alterada pela 
Lei n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior de saúde principal, 1.º escalão, 
área funcional laboratorial, da carreira de técnico superior de 
saúde do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, com cinco 
dias úteis de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Serviços de Saúde, aos 15 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

(Ref. do Concurso n.º 00222/02-MA.OTO)

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 
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60.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 Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada, na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
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 do quadro do pessoal, e de um lugar 
vago em regime de contrato administrativo de provimento, de 
médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (otor-
rinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço), da carreira 
médica dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 32, II Série, de 10 de Agosto 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 16 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

(Ref. do Concurso n.º 00422/02-MA.NEF)

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 dois lugares vagos do quadro do pessoal, de médico 
assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (nefrologia), da 
carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto 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 16 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

(Ref. do Concurso n.º 01022/02-MA.PNEU)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regula-
mento do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no 
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 $1,304.00

00722/02-MA.ANES

131/2012

21/2021

14/2016

http://www.ssm.gov.mo

 

 $1,224.00

00622/02-MA.OFTAL

artigo 60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos), republicado e renumerado 
pelo Regula mento Administrativo n.º 21/2021, se encontra 
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, em Macau, e disponível no website 
destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, 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, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 33, II Série, de 17 de Agosto 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 16 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 304,00)

(Ref. do Concurso n.º 00722/02-MA.ANES)

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 do candidato ao concurso 
comum, externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar vago, em regime de contrato administrativo de 
provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
hospitalar (anestesiologia), da carreira médica dos Serviços de 
Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de 
Agosto 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 16 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º 00622/02-MA.OFTAL)

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 
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通 告

01/IC-PAF/NEFRO/2022

年 列

45/2021

60.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 Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada, na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
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 do candidato ao concurso 
comum, 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 (oftalmologia), da carreira médica dos Serviços de 
Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de 
Agosto 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 16 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 304,00)

(Ref. do Concurso n.º 00522/02-MA.GAS)

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 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada, na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
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 concurso 
comum, externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares vagos do quadro do pessoal, de médico assis-
tente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (gastrenterologia), 
da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto 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 16 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

Avisos

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/NEFRO/2022)

Por despacho do signatário, de 6 de Setembro de 2022, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em Nefrologia da Dr.a Song Yue 
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 $2,448.00

00822/02-MA.NEUCIR

18/2020 10/2010

2/2021 14/2009

12/2015 131/2012

(conforme o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alte-
rado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Li Chiu Leong, médico consultor de Nefro-
logia.

Vogais efectivos: Dr. Cheung Kin, médico consultor de Ne-
frologia; e

Dr. Lio Weng In, médico consultor de Nefrologia.

Vogais suplentes: Dr.ª Xin Jing, médica consultora de Nefro-
logia; e

Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina interna.

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: 24 e 25 de Outubro de 2022.

Local da prova: sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 e Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar Conde de S. 
Januário dos Serviços de Saúde.

Hora de 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 13 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 448,00)

(Ref. do Concurso n.º 00822/02-MA.NEUCIR)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Setembro 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 Lei 



15124    38   2022  9  21 

17/2012

21/2021

14/2016

1. 

2. 

2.1 
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2.6 

2.7 

2.8 

2.9 
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n.º 2/2021, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», no Despacho do Chefe do Executi-
vo n.º 131/2012 «Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica», no Regulamento Administrativo n.º 17/2012 
«Formas de exercício das áreas funcionais da carreira médica», 
e aplicando-se, subsidiariamente, o Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, se encontra aberto o concurso comum, externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de um lugar vago 
do quadro do pessoal, e de um lugar vago em regime de con-
trato administrativo de provimento, de médico assistente, 1.º 
escalão, área funcional hospitalar (Neurocirurgia), 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 dos lu-
gares 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 cui-
dados 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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18/2020

10/2010 740

5. 

5.1. 

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 se-
guintes 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 me-
lhoria dos serviços médicos;

3.6 Cooperar com as autoridades sanitárias e outras; 

3.7 Participar em acções que visem a articulação entre os di-
ferentes 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 serviço; 

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 ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as altera-
ções 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

5.1. Para o preenchimento de um lugar vago do quadro do 
pessoal, e de um lugar vago em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área 
funcional hospitalar (Neurocirurgia), da carreira médica;
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5.2. A contratação é feita mediante contrato administrativo 
de provimento, precedido de seis meses de período experi-
mental, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam 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 especiali-
dade de Neurocirurgia 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 24 de Outubro 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 publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (22 de Setembro a 24 de Outubro 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 nu-
merário, 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;
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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);

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, po-
dem 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 mes-
ma.

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.
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8.8 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimen-
to, a participação à entidade competente para processo disci-
plinar e penal, conforme os casos.

9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

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 quali-
ficação para o desempenho de determinada função, atendendo-
-se, designadamente, à sua competência profissional e científi-
ca, tendo como referência o perfil de exigências profissionais, 
genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso 
profissional, a relevância da experiência adquirida e da for-
mação 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 ante-
riormente referidos, aplicam-se os n.os 1 e 2 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
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lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos» republicado e renumerado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 21/2021. 

14. Ordem de provimento

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 39.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servicos públicos», 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, os candidatos aprovados são providos nos lugares 
segundo a ordenação da lista classificativa final. O provimento 
faz-se de acordo com a seguinte ordem:

1) Lugares a preencher por provimento em lugar do quadro;

2) Lugares a preencher por provimento em contrato adminis-
trativo de provimento.

15. 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 Pessoal 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 Serviços de Saúde, 
em http://www.ssm.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios 
com indicação dos locais em que as mesmas se encontram afi-
xadas 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, si    t   uada no 
Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Vis-
conde de S. Januário, em Macau, e disponibilizados na página 
electrónica dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.gov.mo/.

16. Programa das provas

A prova de conhecimentos — a prova escrita abrange o se-
guinte conteúdo:

Conhecimentos médicos no âmbito de Neurocirurgia.

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.

17. 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.
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 $16,421.00

社 會 保 障 基 金

通 告

249-263 18

249-263 18

http://www.fss.gov.mo

http://www.safp.gov.mo

18. 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».

19. Composição do júri

Presidente: Dr. Tai Wa Hou, médico consultor de Neuroci-
rurgia.

Vogais efectivos: Dr. Chan Ka Ming, médico consultor de 
Neurocirurgia; e

Dr. Ho In Chao, médico consultor de Neurocirurgia.

Vogais suplentes: Dr. Huang HanTian, chefe de serviço de 
Neurocirurgia; e

Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de Cirurgia Geral.

Serviços de Saúde, aos 16 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 16 421,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcio-
nais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preen-
chimento de dois lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, área de administração 
pública, em regime de contrato administrativo de provimento, 
do Fundo de Segurança Social, e dos que vierem a verificar-
-se neste FSS até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 20, II Série, de 20 de Maio de 2021, a 
entrevista de selecção, com a duração de cerca de 15 minutos, 
terá lugar de 10 de Outubro 2022 até 11 de Outubro de 2022, 
no Fundo de Segurança Social (FSS), sito na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção n.os 249-263, Edf. China Civil Plaza, 18.º 
andar, Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-
vista de selecção, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos serão afixadas no dia 21 de Setembro de 2022, 
no quadro informativo da sede do Fundo de Segurança Social 
(FSS), sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 249-263, 
Edf. China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, podendo ser con-
sultadas no local indicado dentro do horário de expediente (de 
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), bem como na página electrónica do FSS (http://
www.fss.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública (http://www.safp.gov.mo). 
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Fundo de Segurança Social, aos 14 de Setembro de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 655,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Aviso

Nos termos do artigo 37.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
Conselho da Universidade de Macau, que foi publicada no 
aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 26 de 
Agosto de 2020, a Comissão de Gestão Financeira da Univer-
sidade de Macau, na sua sessão realizada no dia 10 de Agosto 
de 2022, deliberou fixar as seguintes «Taxas administrativas a 
cobrar para actividades realizadas pelo Gabinete de Assuntos 
dos Estudantes da Universidade de Macau»:

Designação de 
actividade

Condição de cobrança da taxa 
administrativa e o respectivo valor

Curso de preparação 
para exames de admis-
são de pós-graduação 
(online e presencial)

A Universidade cobra uma taxa 
administrativa de 500 patacas, aos 
participantes cuja taxa de presença 
seja inferior a 80% ou que não con-
cluam o teste simulado do curso. 

Workshops de aconse-
lhamento de carreira 
prof issional (presen-
ciais)

A Universidade cobra uma taxa 
administrativa de 100 patacas, aos 
participantes que estejam ausentes, 
sem justificação, no dia de realiza-
ção das respectivas actividades.

Workshops de formação 
prof issional (presen-
ciais)

A Universidade cobra uma taxa 
administrativa de 100 patacas, aos 
participantes que estejam ausentes, 
sem justificação, no dia de realiza-
ção das respectivas actividades.

Séries de workshops de 
saúde psicológica (pre-
senciais)

A Universidade cobra uma taxa 
administrativa de 100 patacas, aos 
participantes que estejam ausentes, 
sem justificação, no dia de realiza-
ção das respectivas actividades.

Visitas de estudo A Universidade cobra uma taxa 
administrativa de 100 patacas, aos 
participantes que estejam ausentes, 
sem justificação, no dia de realiza-
ção das respectivas actividades.

A l u m n i M e n t o r s h i p 
Scheme — actividades 
de desenvolvimento de 
estudantes (presenciais)

A Universidade cobra uma taxa 
administrativa de 100 patacas, aos 
participantes que estejam ausentes, 
sem justificação, no dia de realiza-
ção das respectivas actividades.

Estágio no exterior A Universidade cobra uma taxa 
administrativa de 1.500 patacas, 
aos participantes que desistam do 
estágio antes do respectivo início 
ou durante o estágio, ou que não 
entreguem o relatório de estágio.

 

 $1,655.00

澳 門 大 學

通 告

活動名稱 收取條件及相關行政費

 80%

500

 

100

 

100

 

100

100

 100

1,500
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活動名稱 收取條件及相關行政費

/

1,000

Rui Paulo da Silva Martins

啓

 $3,501.00

澳 門 旅 遊 學 院

公 告

1/P/2022

氹

氹

1. 

2. 

3. 氹

4. 氹

F B206 F B207 F B207A F B208 F B251 F B251A

FB2L1 FB2L2 FB2L4

Designação de 
actividade

Condição de cobrança da taxa 
administrativa e o respectivo valor

Programa de intercâm-
bio de Verão

A Universidade cobra uma taxa 
administrativa de 1.000 patacas, 
aos participantes que não conclu-
am o programa, que desistam do 
programa após serem admitidos 
oficialmente, ou que não satisfaçam 
os requisitos definidos pelo Gabine-
te de Assuntos dos Estudantes (i.e. 
entrega do relatório do programa 
e comparência na sessão de apre-
sentação antes da partida/sessão de 
conclusão do intercâmbio).

Universidade de Macau, aos 10 de Agosto de 2022.

A Comissão de Gestão Financeira:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Hui King Man;

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins;

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei;

O Vice-Reitor, Professor Doutor Mok Kai Meng;

A Vice-Reitora, Doutora Xu Jian.

(Custo desta publicação $ 3 501,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 1/P/2022

«Arrendamento com vista à exploração e à gestão do espaço 

de restauração do Campus da Taipa do Instituto de Formação 

Turística de Macau»

Em conformidade com a deliberação tomada pelo Conselho 
Administrativo do Instituto de Formação Turística de Macau 
no dia 11 de Agosto de 2022, o Instituto de Formação Turística 
de Macau vem anunciar um concurso público para adjudicação 
da «exploração do espaço de restauração do Campus da Taipa 
do Instituto de Formação Turística de Macau».

1. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto de Formação Turística de Macau. 

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Objecto: o arrendamento e a gestão do espaço de restaura-
ção do Campus da Taipa do Instituto de Formação Turística de 
Macau.

4. Local a arrendar e a gerir: Campus da Taipa do Instituto 
de Formação Turística de Macau, Edifício Progresso, Cave 2 
— FB206, FB207, FB207A, FB208, FB251, FB251A, FB2L1, 

FB2L2, FB2L4 e terraço.
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a. 

b. 

13. 

a. 

5. Prazo do arrendamento: vinte e quatro (24) meses. 

6. Renda mensal: não está fixado o valor mínimo.

7. Condições de admissão: os concorrentes/as sociedades 
comerciais devem, até à data limite para entrega das propos-
tas, estar inscritos na Direcção dos Serviços de Finanças e na 
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da 
RAEM, estando inscrito também o seu início da actividade. O 
âmbito da sua actividade deve estar relacionado, de forma total 
ou parcial, com a restauração ou a venda a retalho de alimen-
tos. 

8. Caução provisória: $ 20 000,00 (vinte mil patacas). Através 
de depósito em dinheiro, letra bancária ou garantia bancária 
emitidos por bancos legais em nome do «Instituto de Formação 
Turística de Macau». 

9. Caução definitiva: $ 20 000,00 (vinte mil patacas).

10. Local, data e horário para consulta e obtenção de cópias 
do processo:

a. Local: Caixa e Balcão de Atendimento, sito no Edifício 
Inspiração do Instituto de Formação Turística de Macau, Coli-
na de Mong-Há, RAEM. 

b. Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim 
Oficial da RAEM até ao termo do prazo para entrega das pro-
postas.

c. Horário: durante o horário de funcionamento (segunda-
-feira a quinta-feira, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 
horas; sexta-feira, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 
horas).

d. Cópia do processo: a cópia ($ 100,00) do processo do 
concurso pode ser obtida na Caixa e Balcão de Atendimento, 
sito no Edifício Inspiração do Instituto de Formação Turística 
de Macau, Colina de Mong-Há, RAEM. As cópias podem ser 
também obtidas de forma gratuita, por descarregamento, atra-
vés da página da internet do Instituto de Formação Turística de 
Macau (http://www.iftm.edu.mo). 

11. Inspecção ao local: no dia 30 de Setembro de 2022 (sexta-
-feira). Devendo os interessados reunir-se na entrada principal 
do Edifício Progresso, no Campus da Taipa do IFTM às 15,00 
horas na data acima.

12. Local e prazo para entrega das propostas:

a. Local: Caixa e Balcão de Atendimento, sito no Edifício 
Inspiração do Instituto de Formação Turística de Macau, Coli-
na de Mong-Há, RAEM.

b. Data e hora limites: 8 de Novembro de 2022 (terça-feira), 
(segunda-feira a quinta-feira, das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,45 horas; sexta-feira, das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30 horas).

13. Local, data e hora do acto público de abertura das pro-
postas:

a. Local: o Grande Auditório sito no Edifício Inspiração do 
Instituto de Formação Turística de Macau, Colina de Mong-
-Há, RAEM.
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 $5,596.00

土 地 工 務 局

通 告
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b. Data e hora: às 10,00 horas do dia 9 de Novembro de 2022 
(quarta-feira).

c. Os concorrentes ou seus representantes legais deverão 
estar presentes no acto público de abertura de propostas para 
esclarecimento de eventuais dúvidas relativas aos documentos 
apresentados a concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho. Os concorrentes ou seus repre-
sentantes legais poderão fazer-se representar por procurador, 
devendo este apresentar procuração reconhecida que lhe confi-
ra poderes para o efeito, ou outros documentos comprovativos 
dos poderes de representação nos termos legais.

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

a. Conteúdo dos menus apresentados 35%

b. Renda 35%

c. Experiência na exploração de serviços de restauração 15%

d. Certificação de qualidade 10%

e. Projecto de planeamento do interior da cantina 5%

15. Prazo de validade das propostas: noventa dias, a contar 
da data da abertura das propostas, prorrogável, nos termos pre-
vistos no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

16. Documentos de esclarecimentos adicionais: 

Documentos de esclarecimentos adicionais: os concorren-
tes devem dirigir-se ao Caixa e Balcão de Atendimento, sito 
no Edifício Inspiração do Instituto de Formação Turística de 
Macau, Colina de Mong-Há, RAEM, antes da hora limite 
para a entrega das propostas, para conhecimento de eventuais 
esclarecimentos adicionais. Os concorrentes que obtiveram 
informações do concurso através da página da internet do 
Instituto de Formação Turística, devem aceder diariamente à 
página para obter informações sobre eventuais actualizações 
e alterações do concurso, até à hora limite para a entrega das 
propostas.

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 13 de Setem-
bro de 2022.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 5 596,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS E 

CONSTRUÇÃO URBANA

Aviso

Projecto do Plano de Pormenor da Unidade Operativa 

de Planeamento e Gestão Este-2

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º da 
Lei n.º 12/2013 (Lei do planeamento urbanístico), na alínea 
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http://www.dsscu.gov.mo

upoge2@dsscu.gov.mo

(853) 28340019

https://survey.dsscu.gov.mo/

 

 $2,334.00

公 共 建 設 局

通 告

A A5

2.2

4) do artigo 8.º e nos artigos 9.º e 10.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 5/2014 (Regulamentação da lei do planeamento 
urbanístico), torna-se público que a Direcção dos Serviços de 
Solos e Construção Urbana, doravante designada DSSCU, de-
cidiu proceder à abertura do período de divulgação, exposição 
e consulta pública sobre o conteúdo do projecto do Plano de 
Pormenor da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 
Este-2, doravante designado projecto do Plano de Pormenor 
da UOPG Este-2, por um período de 60 dias, a decorrer entre 
7 de Outubro e 5 de Dezembro de 2022.

O projecto do Plano de Pormenor da UOPG Este-2 estará 
disponível para consulta, a partir do dia 7 de Outubro de 2022, 
na página electrónica da DSSCU (http://www.dsscu.gov.mo) 
e no Departamento de Planeamento Urbanístico da DSSCU, 
sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 19.º andar, em Macau, no 
horário normal de expediente.

Durante o período de divulgação, exposição e consulta pú-
blica, qualquer interessado poderá apresentar as suas opiniões 
e sugestões, por escrito, em documento devidamente identifica-
do, dirigido ao director da DSSCU, ou em formulário de parti-
cipação, a fornecer pela DSSCU ou disponível para download 
na página electrónica da DSSCU, pelas seguintes formas:

— Por correio, para a morada da DSSCU: Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, Macau (será considerada a data do carimbo dos 
Correios);

— Por correio electrónico, para o endereço: uopge2@dsscu.
gov.mo;

— Por fax, para o número: (853) 28340019;

— Pessoalmente, no Balcão de Atendimento Geral da DSSCU, 
no horário normal de expediente;

— Preenchimento e envio online do formulário de participa-
ção: https://survey.dsscu.gov.mo/

Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, aos 14 
de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lai Weng Leong.

(Custo desta publicação $ 2 334,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Avisos

Faz-se saber que em relação ao concurso público para em-
preitada de obra pública designada por «Empreitada de con-
cepção e construção de habitação pública no lote A5 da Nova 
Zona de Aterro A», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de 
Julho de 2022, foram prestados esclarecimentos adicionais, nos 
termos do artigo 2.2 do programa do concurso, e foi feita acla-
ração complementar conforme necessidades, pela entidade que 
realiza o concurso e juntos ao processo do concurso.
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 $1,178.00

A A6

2.2

 

 $986.00                      

A A10

2.2

  

 $986.00

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Direcção dos Serviços de Obras Públicas, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º an-
dar, Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 14 de Setem-
bro de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para em-
preitada de obra pública designada por «Empreitada de con-
cepção e construção de habitação pública no lote A6 da Nova 
Zona de Aterro A», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de 
Julho de 2022, foram prestados esclarecimentos adicionais, nos 
termos do artigo 2.2 do programa do concurso, e foi feita acla-
ração complementar conforme necessidades, pela entidade que 
realiza o concurso e juntos ao processo do concurso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Direcção dos Serviços de Obras Públicas, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º an-
dar, Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 14 de Setem-
bro de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 986,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para 
empreitada de obra pública designada por «Empreitada de 
concepção e construção de habitação pública no lote A10 da 
Nova Zona de Aterro A», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de 
Julho de 2022, foram prestados esclarecimentos adicionais, nos 
termos do artigo 2.2 do programa do concurso, e foi feita acla-
ração complementar conforme necessidades, pela entidade que 
realiza o concurso e juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Direcção dos Serviços de Obras Públicas, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º andar, 
Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 14 de Setembro 
de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 986,00)
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Faz-se saber que em relação ao concurso público para em-
preitada de obra pública designada por «Empreitada de con-
cepção e construção de habitação pública no lote A11 da Nova 
Zona de Aterro A», publicado no Boletim Oficial da Região 

Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de 
Julho de 2022, foram prestados esclarecimentos adicionais, nos 
termos do artigo 2.2 do programa do concurso, e foi feita acla-
ração complementar conforme necessidades, pela entidade que 
realiza o concurso e juntos ao processo do concurso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Direcção dos Serviços de Obras Públicas, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º an-
dar, Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 14 de Setem-
bro de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 986,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

(Concurso Público n.º 006/DSAMA/2022)

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para «Pres-
tação do Serviço de Dragagem de Manutenção dos Canais Ma-
rítimos Públicos e Bacias de Manobra», publicado no Boletim 

Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II 
Série, de 31 de Agosto de 2022, foram prestados esclarecimen-
tos, 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 14 de Setembro de 2022.

A  Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 494,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Anúncio

Concurso público para a prestação de serviços de 

segurança do Centro de Inspecções de Veículos 

Automóveis do Cotai

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas.

2. Entidade responsável pela realização do processo do 
concurso: Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego 
(DSAT).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Local de prestação de serviços: Centro de Inspecções de 
Veículos Automóveis do Cotai.

5. Objecto: prestação de serviços de segurança do Centro de 
Inspecções de Veículos Automóveis do Cotai.

6. Período da prestação de serviços: 20 de janeiro de 2023 a 
31 de dezembro de 2025.

7. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de 90 (noventa) dias, a contar da data do acto 
público do concurso, prorrogável, nos termos previstos no pro-
grama do concurso.

8. Preço base: não há.

9. Caução provisória: $250 000,00 (duzentas e cinquenta mil 
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução em nome da Região Administrativa 
Especial de Macau.

10. Caução definitiva: para garantir o cumprimento do con-
trato, o adjudicatário deve prestar uma caução definitiva, 4% 
(quatro por cento) do preço total da adjudicação mediante 
depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução em 
nome da Região Administrativa Especial de Macau.

11. São admitidos a concurso:

1) Empresários comerciais, como pessoas singulares, que 
exercem na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), 
a actividade de segurança;

2) Sociedades comerciais, constituídas na RAEM, que tenham 
por objecto social o exercício da actividade referida na alínea 
anterior;

3) Não é admitida a participação do proponente mediante a 
forma de contrato de consórcio.

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

Local: Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, 6.º andar, Macau.
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Dia e hora limite: dia 4 de novembro de 2022, sexta-feira, às 
17,00 horas.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: sala de reuniões da DSAT, sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 5.º andar, Macau;

Dia e hora: dia 7 de novembro de 2022, segunda-feira, às 9,30 
horas.

Caso a data e hora limite de entrega da proposta seja adiada 
conforme mencionado no ponto 12, ou na data e hora do acto 
público que devido ao tufão ou a situações não imputáveis em 
que a DSAT deixe de funcionar nesse dia, a data do acto 
público será adiada para o próximo dia útil, mantendo-se a 
mesma hora.

(Os concorrentes ou seus representantes, em virtude de 
esclarecimentos a prestar relativamente às dúvidas eventual-
mente surgidas sobre os documentos das propostas por eles 
submetidos, devem comparecer ao acto público de abertura 
das propostas, nos termos e para efeitos previstos no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho).

14. Local e prazo para o exame do processo do concurso e o 
preço para a aquisição da respectiva cópia autenticada:

Local para exame do processo: Divisão de Relações Públicas 
da DSAT, Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

Local para aquisição da cópia autenticada do processo: na 
Área de Atendimento da DSAT, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, rés-do-chão.

Horário: desde a data da publicação do anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau até à data 
e hora do acto público das propostas.

Preço: $200,00 (duzentas patacas), por exemplar.

15. Critério de apreciação de propostas:

15.1 Preço (65% da classificação);

15.2 Requisitos de qualificação, escala de funcionamento, 
plano de exploração de sociedade de segurança e proposta de 
entrada e transmissão (15% da classificação);

15.3 Experiência na prestação do serviço da segurança nos 
últimos 3 anos nos serviços semelhantes de Macau (15% da 
classificação);

15.4 Qualificação dos agentes de segurança efectivos para a 
execução de serviço (5% da classificação).

16. Junção de esclarecimentos: 

Os proponentes podem comparecer na Divisão de Relações 
Públicas da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Trá-
fego, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, 
desde a data da publicação do presente anúncio até à data do 
acto público, para tomar conhecimento de eventuais esclareci-
mentos adicionais.
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Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 13 de 
Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 5 232,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncio

[47/2022]

Faz-se saber que em relação ao «Concurso público para a 
prestação de segurança das delegações do Instituto de Habita-
ção», publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 35, I Série, de 31 de Agosto de 2022, 
foram prestados esclarecimentos, nos termos do ponto n.º 3 do 
programa do concurso pela entidade que o realiza e que foram 
juntos ao respectivo processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta, nas horas de expediente, na Recepção do Instituto 
de Habitação (IH), sito na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, 
Edifício Cheng Chong, r/c L, Macau, e as respectivas informa-
ções também se encontram disponíveis na página electrónica 
do IH (http://www.ihm.gov.mo).

Instituto de Habitação, aos 15 de Setembro de 2022.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)
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