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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 29 de Agosto de 2022:

Lao Pou Sin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento para o exercício de 
funções neste Gabinete, progredindo a técnica de 1.ª classe, 
2.º escalão, índice 420, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e n.º 4 
do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 — Regime das Carreiras 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, dos artigos 18.º e 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 14/1999 — Estatuto 
do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, con-
jugado com o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 — Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, a partir de 
8 de Outubro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 16 de Setembro de 2022:

Lao Pou Sin — renovado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, neste Gabinete, nos termos 
do artigo 4.º e do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 
9 de Outubro de 2022.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 26 de Setem-
bro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 70/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 5/2019 (Regime da qualificação 
profissional dos assistentes sociais), a Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura manda:

1. É designado Pun Chi Meng como presidente do Conselho 
Profissional dos Assistentes Sociais, a que se refere a alínea 1) 
do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 5/2019.

2. São designadas como vogais do Conselho Profissional dos 
Assistentes Sociais as seguintes individualidades, a que se refere 
a alínea 2) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 5/2019:

1) Wong Alice, chefe da Divisão Jurídica e de Tradução do 
Instituto de Acção Social;

澳門特別行政區

保 安 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/2009

14/1999

12/2015

420

12/2015

–––––––

 

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 70/2022號社會文化司司長批示

5/2019

5/2019

5/2019
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5/2019

 

–––––––

 

海 關

批 示 摘 錄

24201

聲 明

2) Lau Ping Kuen da Universidade Politécnica de Macau 
(pertence ao âmbito do Serviço Social);

3) Lou Chi Kin da Universidade de São José (pertence ao 
âmbito do Serviço Social);

4) Lok Chan Nei da Universidade da Cidade de Macau 
(pertence ao âmbito do Serviço Social);

5) Ng Un Ieng da Associação dos Assistentes Sociais de Macau 
(pertence ao âmbito do Serviço Social).

3. São designados como vogais do Conselho Profissional dos 
Assistentes Sociais os seguintes assistentes sociais inscritos, a 
que se refere a alínea 3) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 5/2019:

1) Lam Man Chi;

2) Ho Ka Ian;

3) Lei Hong Su;

4) Sou Keng Ieong;

5) Ieong Sok Chong.

4. O mandato dos membros referidos nos números anteriores 
é de 3 anos.

5. O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de Outubro 
de 2022.

27 de Setembro de 2022.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 28 de Setembro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc 
San.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extracto de despacho

Por despacho do director-geral dos Serviços de Alfândega, 
de 20 de Setembro de 2022:

Ho Chon U, verificador alfandegário n.º 24201 — autorizada a 
sua exoneração do lugar do quadro, a seu pedido, a partir de 
6 de Outubro de 2022, ficando desvinculado destes Serviços 
a partir do mesmo dia.

Declaração

Para os devidos efeitos declara-se que Chan Hoi Ieng cessa, 
automaticamente, as funções como técnica superior assessora 
principal, 2.º escalão, em regime de contrato administrativo 
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–––––––

 

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

39/2011

19/2000

4/2017 14/2009

a

540

39/2011

19/2000

4/2017 14/2009

12/2015

305

de provimento sem termo, a partir de 26 de Setembro de 2022, 
por nomeação, em comissão de serviço, como assessora dos 
Serviços de Alfândega, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, 
em vigor.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 28 de Setembro de 2022. — O 
Director-geral, Vong Man Chong.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despachos do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 23 de Setembro de 2022:

Lou Ngai Leong, motorista de ligeiros, 3.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento de longa duração, deste 
Gabinete — alterado para contrato administrativo de provi-
mento sem termo, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 
2), da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, desde 20 de Agosto de 
2022.

Leong Kuok Chong, motorista de ligeiros, 3.º escalão, em regi-
me de contrato administrativo de provimento de longa dura-
ção, deste Gabinete — alterado para contrato administrati-
vo de provimento sem termo, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, 
n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, desde 27 
de Agosto de 2022.

Por despachos do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 27 de Setembro de 2022:

Leong Ho Ka, técnica superior de 1.ª classe, 2.º escalão — nome-
ada, definitivamente, técnica superior principal, 1.º escalão, 
índice 540, da carreira de técnico superior do quadro do pes-
soal deste Gabinete, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Re-
gulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, repu-
blicado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 
de Dezembro, e artigo 14.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
de 3 de Agosto, na redacção da Lei n.º 4/2017, de 22 de Maio, 
conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, 
vigente.

Huang Huang, adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento de longa 
duração, deste Gabinete — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do contrato ascendendo para adjunto-técnico de 1.ª 
classe, 1.º escalão, índice 305, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 
19 de Dezembro, e do artigo 14.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 
n.º 14/2009, de 3 de Agosto, na redacção da Lei n.º 4/2017, de 
22 de Maio, conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 
17 de Agosto.
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聲 明

a

–––––––

 

檢 察 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

12/2015

12/2015

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que, Cheong Weng Kin, 
escrivão judicial principal, 3.º escalão, de nomeação definitiva, 
do quadro do pessoal do Tribunal Judicial de Base, cessa fun-
ções a seu pedido, a partir de 7 de Outubro de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que, Thach Minh, escrivão 
judicial especialista, 4.º escalão, do quadro do pessoal do 
Tribunal Judicial de Base, desligar-se-á do serviço, para efeitos 
de aposentação voluntária, nos termos do artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, vigente, a partir de 17 de Outubro de 2022.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
28 de Setembro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok 
Lin.

GABINETE DO PROCURADOR

Extractos de despachos

Por despachos do chefe deste Gabinete, de 13 de Setembro 
de 2022:

Lam Lin Tai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo deste 
Gabinete, progredindo para auxiliar, 5.º escalão, nos termos 
do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), con-
jugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
contrato de trabalho nos serviços públicos), a partir de 12 de 
Setembro de 2022.

Tai Kit Seng — renovado o seu contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
motorista de ligeiros, 2.º escalão, neste Gabinete, nos ter-
mos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
contrato de trabalho nos serviços públicos), a partir de 13 de 
Novembro de 2022.

Por despacho do chefe deste Gabinete, de 20 de Setembro 
de 2022:

Wong Lai Seong — renovado o seu contrato administrativo 
de provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, neste Gabi-
nete, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015 
(Regime do contrato de trabalho nos serviços públicos), a 
partir de 20 de Dezembro de 2022.
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FUNDAÇÃO MACAU

Declaração

Extrato

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes 
transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

澳 門 基 金 會

聲 明 書

摘要

2/2018

/

二零二二年財政年度第三次預算修改

3.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

907001-00 澳門基金會

Fundação Macau

9-99-0 32-02-02-00-00

Energia eléctrica

$ 400,000.00 

9-99-0 32-02-16-00-00

Actividades culturais e recreativas

$ 400,000.00 

Total 

$ 400,000.00 $ 400,000.00 

Referente à autorização:

19/09/2022

Despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 19/09/2022

–––––––

Conselho de Administração da Fundação Macau, aos 15 de 
Setembro de 2022. — O Presidente, Wu Zhiliang. — A Vice-
-Presidente, Zhong Yi Seabra de Mascarenhas.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 22 de Setembro de 2022:

Wong Si Nga, adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, área de 
apoio técnico-administrativo geral — nomeada, definitiva-
mente, adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, área de apoio 
técnico-administrativo geral, do grupo de pessoal técnico 
de apoio do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos 
do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, con-

法 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

a
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–––––––

 

市 政 署

批 示 摘 錄

a

a

聲 明

c 12/2015

jugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em 
vigor, a partir da data da publicação do presente extracto de 
despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 23 de 
Setembro de 2022.  — O Director dos Serviços, Liu Dexue.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extractos de despachos

Por despacho do vice-presidente do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 
de 29 de Abril de 2022, e presente na sessão realizada 
de 6 de Maio:

Tin Wai Ip, adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, 
em regime de contrato administrativo de provimento, deste 
Instituto — cessou as funções por ter atingido o limite de 
idade, para efeitos de aposentação obrigatória, nos termos 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 262.º do ETAPM, em vigor, a 
partir de 21 de Setembro de 2022.

Por despacho do presidente do Conselho de Administra-
ção para os Assuntos Municipais deste Instituto, de 5 
de Maio de 2022, e presente na sessão realizada de 13 
do mesmo mês:

Cheng Sio Cheng, adjunto-técnico especialista principal, 1.º 
escalão, nomeado, definitivamente, deste Instituto — des-
ligado do serviço por ter atingido o limite de idade, para 
efeitos de aposentação obrigatória, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 262.º do ETAPM, em vigor, a partir de 27 
de Setembro de 2022.

Declaração

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados em re-
gime de contrato administrativo de provimento, cessaram as 
funções por limite de idade, nos termos da alínea c) dos n.os 1 e 
2 do artigo 44.º do ETAPM, em vigor, conjugado com a alínea 1) 
do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015:

Tam Kuai Lam, fiscal técnico especialista principal, 2.º esca-
lão, a partir de 4 de Setembro de 2022;

Kwok Tak Chung, motorista de pesados, 9.º escalão, a partir 
de 9 de Setembro de 2022;

Ng Kuai Fu, operário qualificado, 6.º escalão, a partir de 25 
de Setembro de 2022;

Chao Su Hong e Un Tak Fai, auxiliares, 9.º escalão, a partir 
de 12 e 15 de Setembro de 2022, respectivamente;
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Sou Kam Io, auxiliar, 8.º escalão, a partir de 10 de Setembro 
de 2022.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 16 de Setembro 
de 2022. — A Administradora do Conselho de Administração 
para os Assuntos Municipais, To Sok I.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 22 de Setembro de 2022:

1. Mui Cho Han, letrada assessora, 3.º escalão, da Polícia Ju-
diciária, com o número de subscritor 111635 do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço de acor-
do com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, 
ou seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, 
nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, 
de 30 de Novembro, com início em 19 de Setembro de 2022, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 485 da tabela 
em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, 
conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido esta-
tuto, por contar 30 anos de serviço, acrescida do montante 
relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º 
a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º 
da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 23 de Setembro de 2022:

1. Chan Sio Iong, verificadora principal alfandegária, 4.º esca-
lão, dos Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 
118524 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 18 de Setembro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 280 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Ho Su Hon, subintendente, 3.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 153443 do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do servi-
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ço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, 
em vigor, ou seja, aposentação voluntária por requerimento — 
fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, 
de 30 de Novembro, com início em 13 de Setembro de 2022, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 570 da tabela 
em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, con-
jugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, 
por contar 30 anos de serviço, acrescida do montante relativo 
a 5 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da 
Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º da 
Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Lau Choi Lin, verificadora principal alfandegária, 4.º esca-
lão, dos Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 
110574 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 17 de Setembro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 290 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 31 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 23 de Setembro de 2022:

Ana Rute Ng Pereira Alves dos Santos, docente dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 da Direcção dos Serviços de 
Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com o número 
de contribuinte 3017205, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 1 de Setembro de 2022, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as 
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 
das Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribui-
ções da RAEM», por completar 26 anos de tempo de contri-
buição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 
14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Tang Wai Chan, docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 da Direcção dos Serviços de Educação e de Desen-
volvimento da Juventude, com o número de contribuinte 
3017337, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 1 de Setembro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão 
a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, 
correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das Con-
tribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições da 
RAEM», por completar 27 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
do mesmo diploma.
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Tam Mei Kuan, enfermeira de grau I dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 3018309, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 2 de Junho de 2021, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixada a 
taxa de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
Previdência, correspondente a 91% do saldo da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 22 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, alínea 2), do mesmo diploma.

Leong Tak On António, docente do ensino secundário de 
nível 1 da Direcção dos Serviços de Educação e de Desen-
volvimento da Juventude, com o número de contribuinte 
6011851, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 27 de Agosto de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da 
Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a que 
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-
pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 
Individuais» e da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 34 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma; e determinado não ter o mesmo direito ao saldo da 
«Conta Especial», nos termos do artigo 40.º, n.º 4, da Lei 
n.º 8/2006, por o motivo de cancelamento da inscrição não 
corresponder ao estipulado no artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 25/96/M, em vigor.

Lei Mou Cheng, docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 da Direcção dos Serviços de Educação e de Desen-
volvimento da Juventude, com o número de contribuinte 
6040304, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 1 de Setembro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão 
a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, 
correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das Con-
tribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições da 
RAEM», por completar 29 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
do mesmo diploma; e determinado não ter a mesma direito 
ao saldo da «Conta Especial», nos termos do artigo 40.º, n.º 4, 
da Lei n.º 8/2006, por o motivo de cancelamento da inscri-
ção não corresponder ao estipulado no artigo 7.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 25/96/M, em vigor.

Maria Elisa Gonçalves, enfermeira-especialista dos Serviços 
de Saúde, com o número de contribuinte 6042366, cancela-
da a inscrição no Regime de Previdência em 1 de Setembro 
de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, 
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no 
âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% 
dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais» e da 
«Conta das Contribuições da RAEM», por completar 27 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma; e deter-
minado ter a mesma direito à totalidade do saldo da «Conta 
Especial», nos termos do artigo 40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, 
por o motivo de cancelamento da inscrição corresponder ao 
estipulado no artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, 
em vigor.

Lei Pui In, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 da 
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 
Juventude, com o número de contribuinte 6058700, cancela-



N.º 40 — 6-10-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15293

25/96/M

8/2006

6137359

8/2006

6137383

8/2006

6144185

8/2006

M a r i a 

Luísa Nobre Teixeira 6181625 8/2006

da a inscrição no Regime de Previdência em 1 de Setembro 
de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, 
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no 
âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% 
dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais» e da 
«Conta das Contribuições da RAEM», por completar 25 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma; e deter-
minado não ter a mesma direito ao saldo da «Conta Espe-
cial», nos termos do artigo 40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por 
o motivo de cancelamento da inscrição não corresponder ao 
estipulado no artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, 
em vigor.

Cheong Ka Son, docente do ensino secundário de nível 1 do 
Instituto Cultural, com o número de contribuinte 6137359, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 1 de 
Setembro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei 
n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem 
direito no âmbito do Regime de Previdência, correspon-
dentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições Indi-
viduais» e 50% do saldo da «Conta das Contribuições da 
RAEM», por completar 11 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do 
mesmo diploma.

Gao Kai, docente do ensino secundário de nível 1 do Instituto 
Cultural, com o número de contribuinte 6137383, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 1 de Setembro 
de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, 
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito 
no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 
100% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» 
e 50% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 11 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Yang Xiaofan, docente do ensino secundário de nível 2 do 
Instituto Cultural, com o número de contribuinte 6144185, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 1 de 
Setembro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei 
n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a que 
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-
pondentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 
Individuais» e 50% do saldo da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por completar 10 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do 
mesmo diploma.

Maria Luísa Nobre Teixeira, docente dos ensinos infantil e 
primário de nível 1 da Direcção dos Serviços de Educação 
e de Desenvolvimento da Juventude, com o número de con-
tribuinte 6181625, cancelada a inscrição no Regime de Pre-
vidência em 1 de Setembro de 2022, nos termos do artigo 
13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas 
de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Pre-
vidência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e 25% do saldo da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 8 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.
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Chen Xiahui, trabalhadora do Instituto Cultural, com o número 
de contribuinte 6196100, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 1 de Setembro de 2022, nos termos do ar-
tigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas 
de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Pre-
vidência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e 25% do saldo da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 7 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Lam Chi Hin, bombeiro do Corpo de Bombeiros, com o 
número de contribuinte 6203378, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 5 de Setembro de 2022, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — 
fixadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito do 
Regime de Previdência, correspondentes a 100% do saldo 
da «Conta das Contribuições Individuais» e 25% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 5 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Wong Hou In, adjunto-técnico da Polícia Judiciária, com 
o número de contribuinte 6217034, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 30 de Agosto de 2022, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 3), da Lei n.º 8/2006, em 
vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no 
âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% 
dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais» e da 
«Conta das Contribuições da RAEM», nos termos do artigo 
14.º, n.os 1 e 2, do mesmo diploma.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 27 de Setembro de 2022. — A Presi-
dente do Conselho de Administração, Diana Maria Vital Costa.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

Por despacho da directora destes Serviços, de 1 de Junho 
de 2022:

Diamantino Augusto Torrado, técnico superior assessor prin-
cipal, 2.º escalão, em regime de contrato administrativo de 
provimento sem termo, destes Serviços — cessou as suas 
funções, por motivo de limite de idade para o exercício de 
funções, nos termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea c), e 2, do 
ETAPM, vigente, conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 22 de Setembro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 
Finanças, de 11 de Agosto de 2022:

Daniela de Souza Fão — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe do Departamento Adminis-
trativo e Financeiro destes Serviços, nos termos do artigo 
8.º, n.os 2 e 3, do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a 
partir de 17 de Novembro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 
Finanças, de 6 de Setembro de 2022:

Tong Heong In — alterado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração para contrato administrativo de 
provimento sem termo, como técnica superior assessora, 3.º 
escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), 
e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 19 de Julho de 2022.

Por despachos da directora destes Serviços, de 7 de Setem-
bro de 2022:

Cheang Chi Wang — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de adjunto-técnico especialista, 2.º escalão, índice 
415, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 27 de Agosto 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Wong Seng Kam — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de técnico superior assessor principal, 2.º escalão, 
índice 685, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 
3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 28 de 
Agosto de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chong Sio Mui — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de auxiliar, 6.º escalão, índice 160, nestes Servi-
ços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, 
conjugados com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei 
n.º 14/2009, vigente, a partir de 29 de Agosto de 2022, ao 
abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

旅 遊 局

批 示 摘 錄

Diamantino Augusto Torrado

c
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勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

14 / 2 0 0 9

12/2015

625

12/2015

Por despacho do director destes Serviços, substituto, de 
15 de Setembro de 2022:

Chan Ka Long, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeado, defi-
nitivamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 
22.º, n.os 3 e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 28 de Outubro 
de 2022.

Por despachos da directora destes Serviços, de 22 de Setem-
bro de 2022:

Chan Sao Ieng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de técnico especialista, 3.º escalão, índice 545, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 
n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 12 de Setembro 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chao Lit Wang, Lam Wai Fun e Leong Chi Fong — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos admi-
nistrativos de provimento com referência à categoria de 
motorista de pesados, 6.º escalão, índice 240, nestes Servi-
ços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, 
conjugados com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei 
n.º 14/2009, vigente, a partir de 16 de Setembro de 2022, ao 
abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 27 de Setembro de 
2022. — A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna 
Fernandes.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 2 de Setembro de 2022:

Cláudia Vanessa Lau Abrantes — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimen-
to sem termo para intérprete-tradutora chefe, 2.º escalão, 
índice 625, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea 2), da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 2 de Setembro de 2022. 

Por despacho do signatário, de 5 de Setembro de 2022:

Se Oi Pek — renovado o contrato administrativo de provimento, 
pelo período de um ano, como auxiliar, 1.º escalão, nestes Ser-
viços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 1 de Outubro de 2022.

Por despacho do signatário, de 8 de Setembro de 2022:

Cheong Kin Weng, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeado, definiti-
vamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, 
do ETAPM, vigente, a partir de 18 de Novembro de 2022.



15300    40   2022  10  6 

4/2017 14/2009

a

–––––––

 

澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

決 議 摘 錄
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消 費 者 委 員 會

聲 明

Por despachos do signatário, de 23 de Setembro de 2022:

Leong Chou Hei e Leong Zarus, técnicos superiores de 2.ª 
classe, 2.º escalão — nomeados, definitivamente, técnicos 
superiores de 1.ª classe, 1.º escalão, do quadro do pessoal 
destes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 
e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 22.º, 
n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 23 
de Setembro de 2022. — O Director dos Serviços, Wong Chi 
Hong.

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO 

INVESTIMENTO DE MACAU

Extracto de deliberação

A Comissão Executiva do Instituto de Promoção do Comércio 
e do Investimento de Macau, nos termos do disposto na alínea 
e) do n.º 2 do artigo 7.º e no n.º 3 do artigo 21.º do Estatuto do 
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 33/94/M, de 11 de Julho, com 
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 29/99/M, de 5 de 
Julho, no n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), 
bem como nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 8.º e n.º 2 do artigo 9.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições comple-
mentares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), por deli-
beração em 21 de Setembro de 2022, determinou o seguinte:

É renovada a nomeação, em comissão eventual de serviço, 
de Cheang Hang Chip, como directora-adjunta da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, pelo período de um 
ano, com efeitos a partir de 16 de Outubro de 2022, por possuir 
experiência e competência profissional adequadas para o exer-
cício das suas funções.

–––––––

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 21 de Setembro de 2022. — O Presidente do Insti-
tuto, substituto, U U Sang.

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chao U Fong, motorista 
de ligeiros, 9.º escalão, provido por contrato administrativo de 
provimento sem termo, neste Conselho, cessa as suas funções, 
por atingir o limite de idade, nos termos da alínea c) do n.º 1 
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do artigo 44.º do ETAPM, vigente, conjugado com a alínea 1) 
do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 23 de Setembro de 
2022.

–––––––

Conselho de Consumidores, aos 26 de Setembro de 2022. — 
A Presidente da Comissão Executiva, Leong Pek San.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extracto de despacho

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 112/2022, 
de 23 de Setembro de 2022: 

O pessoal abaixo mencionado deste Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública — marcha para a Polícia Judiciária, prece-
dendo sua concordância, a fim de frequentar o 21.º Curso 
de Formação de Investigador Criminal Estagiário, em 
comissão de serviço especial, no período de 6 de Outubro 
de 2022 a 10 de Março de 2023, nos termos dos artigos 36.º, 
n.º 3, alínea 1), e 38.º da Lei n.º 13/2021, Estatuto dos agentes 
das Forças e Serviços de Segurança, passando à situação de 
«adido ao quadro», nos termos dos artigos 13.º e 16.º da 
Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º do Regulamento Administrativo 
n.º 34/2018, na redacção do Regulamento Administrativo 
n.º 20/2022, e 44.º, alínea 2), da Lei n.º 13/2021, Estatuto 
dos agentes das Forças e Serviços de Segurança, vigente, a 
partir da mesma data.

GUARDA 195140 LEONG WENG KEI

GUARDA 326140 AO IEONG SIO MEI

GUARDA 200181 SI MAN KIT

GUARDA 126191 KOU WENG HONG

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 28 de Setembro 
de 2022. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-
-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despacho da subdirectora desta Polícia, de 15 de 
Agosto de 2022:

Pau Hoi Wai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
respectivo contrato administrativo de provimento sem termo, 
progredindo para técnico principal, 2.º escalão, índice 470, 
nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, 
da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, conju-
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gados com o artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela 
Lei n.º 14/2020, conjugados com o artigo 118.º, n.º 2, alínea 
a), do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com 
referência ao disposto no n.º 1, alínea 2), ponto (8) do Des-
pacho do director da Polícia Judiciária n.º 1/DIR-PJ/2020, 
publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 5/2020, II Série, 
de 30 de Janeiro, a partir de 12 de Agosto de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 19 de Agosto de 2022:

Ieong Ho Ieng, auxiliar, 2.º escalão, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento, desta Polícia — alterado para 
contrato administrativo de provimento de longa duração, 
pelo período de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, 
alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, a partir de 13 de 
Julho de 2022.

Por despacho do signatário, de 24 de Agosto de 2022:

Kuok Hou Un — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
respectivo contrato administrativo de provimento sem termo, 
progredindo para técnico superior assessor, 2.º escalão, índice 
625, nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, e 
11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, con-
jugados com o artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com referência ao disposto 
no n.º 1, alínea 6), do Despacho do Secretário para a Segu-
rança n.º 189/2019, publicado no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, a partir de 19 de Agosto 
de 2022.

Por despacho do signatário, de 25 de Agosto de 2022:

Sio Soi Pui — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como operária qualifi-
cada, 6.º escalão, nesta Polícia, nos termos dos artigos 
4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, e 11.º, n.º 1, da Lei 
n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e com referência 
ao disposto no n.º 1, alínea 5), do Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 189/2019, publicado no Boletim Ofi-
cial da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, a partir 
de 20 de Novembro de 2022.

Por despacho do signatário, de 29 de Agosto de 2022:

Choi In Cheng — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como auxiliar, 3.º escalão, 
nesta Polícia, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei 
n.º 12/2015, Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos, vigente, e 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela 
Lei n.º 14/2020, e com referência ao disposto no n.º 1, alínea 5), 
do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 189/2019, 
publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 1/2020, II Série, 
de 2 de Janeiro, a partir de 25 de Outubro de 2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 1 de Setembro de 2022:

Lao Ka Weng, Io Pun Cheong, Tou Chi Meng, Chan Weng In, 
Lee Yong Shen, Kuok Wai Long, Cheong Man, Lam Pak 
Kuan e Lo Wai Man, investigadores criminais estagiários, 
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局
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em comissão de serviço, desta Polícia — prorrogado o pe-
ríodo de estágio para o ingresso na carreira de investigação 
criminal, a partir de 23 de Setembro de 2022 até à publici-
tação da lista classificativa final de estágio ou até à data do 
respectivo ingresso, nos termos dos artigos 7.º, n.º 3, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 29.º da 
Lei n.º 17/2020.

Cheang Un Chi, Tong Ka Kei, Iau Wai U, Leong Ka Man, 
Mak Ka Chon, Ao Ieong Sut Ieng, Leong Kuok Chu, Chan 
Ka Hun, Lei Iat Leong, Se Chi Wai, Wong Man Hin, Ieong 
Lok, Ng Chi Hei, Chao Chong Man, Lei Kin Meng, Wong 
Ka Hou, Cristiano Vinício Conceição Da Rosa, Cheong 
Kuok Chon, Cheang Hok In, Lei Teng Fong, Wong Chong 
Hou, Ng Hoi Ian, Choi Tak Meng, Ng Chon Nam, Ho Weng 
Chon, Chan Wai Man, Wong Kin Cheong, Cheang Hio San 
e Wong Chi Iong, investigadores criminais estagiários, desta 
Polícia — prorrogado o prazo do seu contrato administra-
tivo de provimento, a partir de 23 de Setembro de 2022 até 
à publicitação da lista classificativa final de estágio ou até à 
data do respectivo ingresso, nos termos dos artigos 4.º, 6.º, 
n.º 1, e 7.º da Lei n.º 12/2015, e 7.º, n.º 3, e 29.º da Lei 
n.º 17/2020.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 23 de Setembro de 2022. — O Direc-
tor, Sit Chong Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 14 de Setembro de 2022:

Pang Sok Han — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu CAP ascendendo a intérprete-tradutora chefe, 1.º escalão, 
índice 600, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º e 27.º 
da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da 
data da publicação do presente extracto de despacho no Bole-
tim Oficial da RAEM.

Chong Kan Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu CAP ascendendo a fiscal técnico especialista, 1.º esca-
lão, índice 350, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º 
da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

Leong Sok Wa e Lei Kuan Leng — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos seus CAP ascendendo a assistentes técnicos 
administrativos principais, 1.º escalão, índice 265, nestes Ser-
viços, nos termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, 5.º da Lei 
n.º 2/2021, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho no Boletim Ofi-
cial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 20 de Setembro de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.
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教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 25 de Agosto de 2022:

Chang Mei Kuan, Loi Tat Fu e Wong Man Leng — renovadas 
as comissões de serviço, como inspectores escolares, por 
mais um ano, nos termos dos artigos 27.º do Regulamento 
Administrativo n.º 40/2020 «Organização e funcionamento 
da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimen-
to da Juventude», e 8.º do Decreto-Lei n.º 26/97/M, de 30 de 
Junho, a partir de 7 de Outubro de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 3 de Setembro de 2022:

Ho I Tong, técnica especialista, 1.º escalão, índice 505, em regime 
de contrato administrativo de provimento de longa duração, 
destes Serviços — alterado para contrato administrativo de 
provimento sem termo, nos termos do mapa 2 do anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos 
Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 
dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada pela 
Lei n.º 2/2021, a partir de 23 de Julho de 2022.

Wong Chi Un, auxiliar de ensino, 1.º escalão, índice 260, em re-
gime de contrato administrativo de provimento, destes Ser-
viços — alterado para contrato administrativo de provimen-
to de longa duração, pelo período de três anos, nos termos 
do mapa VI anexo à Lei n.º 12/2010 «Regime das Carreiras 
dos Docentes e Auxiliares de Ensino das Escolas Oficiais 
do Ensino Não Superior», e dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 
1), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 
1 de Julho de 2022.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterado para regime de contrato admi-
nistrativo de provimento de longa duração, pelo período 
de três anos, nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos 
Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 
e dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 «Re-
gime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alte-
rada pela Lei n.º 2/2021:

Sam Si Wan e Wong Nga Leng, como técnicas superiores 
de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 27 de Julho de 
2022;

Pang Hoi Cheng e Wong Ka In, como adjuntos-técnicos de 2.ª 
classe, 2.º escalão, índice 275, a partir de 13 de Julho de 2022;

Liang Guiying, como auxiliar, 2.º escalão, índice 120, a partir 
de 13 de Julho de 2022.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 6 de Setembro de 2022:

Lai Chau Heng — contratada em regime de contrato adminis-
trativo de provimento sem termo, como docente dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (infantil), 9.º escalão, índice 
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4/2017 2/2021

14/2009
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珏

455
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365

280

260

220

160

220
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650, nestes Serviços, nos termos dos artigos 3.º, 5.º e 13.º e 
do mapa IV anexo à Lei n.º 12/2010 «Regime das Carreiras 
dos Docentes e Auxiliares de Ensino das Escolas Oficiais 
do Ensino Não Superior», e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 16 de Setembro de 2022.

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-
ção destes Serviços, de 15 de Setembro de 2022:

Elias António de Sequeira — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 
com referência à categoria de intérprete-tradutor de 1.ª 
classe, 2.º escalão, índice 510, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 13.º e do mapa 7 do anexo I da Lei n.º 14/2009 
«Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Pú-
blicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 13 de 
Agosto de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, categorias, escalões, índices e 
datas a cada um indicados, para exercerem funções nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 13.º e do mapa 2 do anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Ao Ieong Chin Tat, para técnico superior de 2.ª classe, 2.º 
escalão, índice 455, a partir de 10 de Agosto de 2022;

Kan Pou Wa e U Kok Iao, para técnicos superiores de 2.ª 
classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 25 de Agosto de 2022;

Shum Cheuk Yin, para técnico especialista, 3.º escalão, índi-
ce 545, a partir de 28 de Agosto de 2022;

Yuen Choi Fai, para adjunto-técnico principal, 2.º escalão, 
índice 365, a partir de 5 de Agosto de 2022;

Lei Ngan Peng e Sio Pui In, para operárias qualificadas, 9.º 
escalão, índice 280, a partir de 31 de Agosto de 2022;

Fong In Heng, para operária qualificada, 8.º escalão, índice 
260, a partir de 30 de Agosto de 2022;

Ao Hon Seng, para operário qualificado, 6.º escalão, índice 
220, a partir de 15 de Agosto de 2022;

Lo Chi Meng, para operário qualificado, 2.º escalão, índice 
160, a partir de 17 de Agosto de 2022;

Fong Pou Lan, Lei Wai Leng e Tong Mun Un, para auxilia-
res, 9.º escalão, índice 220, a partir de 1 de Agosto de 2022;

Chan Kuai Chong Guilherme, Lok Chi Meng, Chiang Lai 
Wa e Ieong Iok Mei, para auxiliares, 9.º escalão, índice 220, a 
partir de 3 de Agosto de 2022, de 6 de Agosto de 2022, de 20 de 
Agosto de 2022 e de 29 de Agosto de 2022, respectivamente;

Vong Ioc Leng, para auxiliar, 4.º escalão, índice 140, a partir 
de 18 de Agosto de 2022;
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Chao Lai Sim, Chiang I Man, Choi Mio Leng, Ho Sio Heng, 
Ma Hoi San e U Fong Ha, para auxiliares, 3.º escalão, índice 
130, a partir de 27 de Agosto de 2022.

Por despacho do signatário, de 19 de Setembro de 2022:

Lei Si Wan — cessou, a seu pedido, o contrato administrativo 
de provimento sem termo, como técnica superior de 1.ª clas-
se, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 22 de Setembro 
de 2022.

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 20 de 
Setembro de 2022:

Lau Hio Meng, técnico superior assessor, de nomeação defini-
tiva, destes Serviços — nomeado, definitivamente, técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, da carrei-
ra de técnico superior do quadro do pessoal destes Serviços, 
nos termos dos artigos 14.º e 15.º e do mapa 2 do anexo I 
da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, 22.º, n.º 8, alínea a), do «Estatuto dos Trabalhado-
res da Administração Pública de Macau», vigente, e 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», republicado e reordenado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho.

Ieong Io Ian, adjunto-técnico especialista, de nomeação defini-
tiva, destes Serviços — nomeado, definitivamente, adjunto-
-técnico especialista principal, 1.º escalão, índice 450, da 
carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal destes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º e 15.º e do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Traba-
lhadores dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, 22.º, n.º 8, alínea a), do «Estatuto dos Trabalhado-
res da Administração Pública de Macau», vigente, e 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», republicado e reordenado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho.

Elias António de Sequeira — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento para 
intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, índice 540, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 27.º e do mapa 7 do anexo I 
da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, e 5.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», republicado e reordenado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da publi-
cação do presente extracto de despacho.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, categorias, escalões e índices 
a cada um indicados, para exercerem funções nestes Servi-
ços, nos termos dos artigos 14.º e 15.º e do mapa 2 do anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
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660
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400
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–––––––

 

文 化 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

–––––––

 

balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da 
data da publicação do presente extracto de despacho:

Chan Wun San, Cheong Heng Leong, Lei Iun Ieng, Lei Tin 
Weng, Lei Wai Man, Man Chi Chin e O Man Ian, para técni-
cos superiores assessores principais, 1.º escalão, índice 660;

Ao Ieong Chin Tat, Choi Mio Iong, Ho U Kei, Lai Cheok 
Leng, Lei Sao Kam, Leong Lai San, Sam Si Wan e Wong Nga 
Leng, para técnicos superiores de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 
485;

Yuen Choi Fai, para adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, 
índice 400;

Chan Ka In e Wong Ka In, para adjuntos-técnicos de 1.ª clas-
se, 1.º escalão, índice 305.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 27 de Setembro de 2022. — O Director dos 
Serviços, Kong Chi Meng.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 16 de Setembro de 2022:

Vong Tin Ian, docente do ensino secundário de nível 2, 2.º es-
calão, deste Instituto — celebrado o contrato administrativo 
de provimento de longa duração, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 3 de Agosto de 
2022.

Por despachos da signatária, de 16 de Setembro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento de longa duração, pelo 
período de três anos, neste Instituto, nos termos dos artigos 
4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir das datas indicadas:

A partir de 9 de Outubro de 2022:

Fan Ion Long e Wu Ka Wai, assistentes técnicos administra-
tivos principais, 1.º escalão.

A partir de 23 de Outubro de 2022:

Chan Hang Si e Chong Hio Man, assistentes técnicas admi-
nistrativas principais, 1.º escalão.

A partir de 1 de Novembro de 2022:

Lam Si Man, técnica principal, 1.º escalão.

–––––––

Instituto Cultural, aos 28 de Setembro de 2022. — A Presi-
dente do Instituto, Leong Wai Man.
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藥 物 監 督 管 理 局

批 示 摘 錄
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氹 9-C 栢 C

氹 9-C 栢
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4-A A A

4-A A

 $352.00

345

23 C

 $408.00

–––––––

 

社 會 保 障 基 金

聲 明

–––––––

 

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Instituto, substituto, de 23 
de Setembro de 2022:

Autorizada a emissão do alvará n.º 410 da Farmácia «Fontana», 
com o local de funcionamento na Rua do Cunha n.º 9-C, 
Edifício Pak Hung «C», r/c e cave, Taipa-Macau, à Walgreens 
Limitada, com sede na Rua do Cunha n.º 9-C, Edifício Pak 
Hung r/c, Taipa-Macau.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Por despacho do presidente do Instituto, substituto, de 26 
de Setembro de 2022:

Autorizada a mudança de instalações da Drogaria «AM», alvará 
n.º 75, para a Rua da Barca n.º 4-A, Edifício Keng Lei, r/c 
«A» (Zona A), Macau, com sede na Rua da Barca n.º 4-A, 
Edifício Keng Lei, r/c «A», Macau.

(Custo desta publicação $ 352,00)

Por despacho do presidente do Instituto, substituto, de 
27 de Setembro de 2022:

Conforme o pedido do portador da titularidade, Companhia 
de Farmacêuticos Sun Chong Un Grupo Limitada, é can-
celado o alvará n.º 345, da Farmácia «Novo Loyal (Sucursal 
de São Paulo)», com o local de funcionamento registado na 
Rua de S. Paulo n.º 23, Edifício Kok Wui, «C», r/c com cave, 
Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 27 de Setembro de 2022. — O Presidente do Instituto, 
substituto, Ng Kuok Leong.

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Declaração

Lam Ka Hou — cessa, a seu pedido, o contrato administra-
tivo de provimento sem termo, como técnico especialista, 1.º 
escalão, neste FSS, a partir de 26 de Setembro de 2022.

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 26 de Setembro de 2022. — 
A Presidente do Conselho de Administração, substituta, Un 
Hoi Cheng.
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交 通 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009 12/2015

21/2021 14/2016

660

聲 明

15/2009

–––––––

 

地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 19 de Agosto de 2022:

Mou Kuong Hoi — contratado por contrato administrativo de 
provimento, pelo período de um ano, como técnico superior 
assessor principal, 1.º escalão, índice 660, nestes Serviços, 
nos termos dos artigos 10.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, em vi-
gor, 4.º, n.º 1, 5.º, n.º 3, alínea 5), e 6.º da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, conjugados com os artigos 52.º a 54.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, a partir de 3 de Outubro de 
2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que, nos termos do artigo 
16.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 15/2009, Mou Kuong Hoi, cessou 
a comissão de serviço, a seu pedido, como chefe da Divisão de 
Relações Públicas destes Serviços, a partir de 3 de Outubro de 
2022.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 26 de 
Setembro de 2022. — O Director dos Serviços, Lam Hin San.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 23 de Setembro de 2022:

Lok Chan Wa — renovada a comissão de serviço, por mais um 
ano, como chefe do Centro de Vigilância Meteorológica destes 
Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 3 
de Novembro de 2022, por possuir competência profissional 
e experiências adequadas para o exercício das suas funções.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 27 
de Setembro de 2022. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 27 de Setembro de 2022.

A Conservadora, Liang Tsai I.

 $406,245.00
(Custo desta publicação $ 406 245,00)
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FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Kuong Kam In, viúva de Chan 
Kam Tim, que foi guarda principal, aposentado do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, requerido a pensão de sobre-
vivência deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam 
com direito à percepção da mesma pensão, requerer a este 
Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da 
publicação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a 
fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo im-
pugnação será resolvida a pretensão da requerente, findo que 
seja esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 27 de Setembro de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 827,00)

退 休 基 金 會

三十日告示

 

 $827.00
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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/195405

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

[730]  Requerente : 

 TIME USA, LLC

  Endereço : 3 6

 3 Bryant Park, 6th Floor New York, New York 10036, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195406

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

[730]  Requerente : 

 TIME USA, LLC

  Endereço : 3 6

 3 Bryant Park, 6th Floor New York, New York 10036, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/22  China

N.º 59379450

[210]  N.º : N/195654

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

[730]  Requerente : 

 TIME USA, LLC

  Endereço : 3 6

 3 Bryant Park, 6th Floor New York, New York 10036, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195655

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

[730]  Requerente : 

 TIME USA, LLC

  Endereço : 3 6

 3 Bryant Park, 6th Floor New York, New York 10036, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196224

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19

14-2 5 5152

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196472

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

[730]  Requerente : 

 Ennismore Hotel Management UK Limited

  Endereço : EC4A 1BD 10

 10 Norwich Street, EC4A 1BD, London, United King-

dom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/15  China

N.º 61429956

[210]  N.º : N/197004

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

[730]  Requerente : 

 Ennismore Hotel Management UK Limited

  Endereço : EC4A 1BD 10

 10 Norwich Street, EC4A 1BD, London, United King-

dom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197005

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

[730]  Requerente : 

 Ennismore Hotel Management UK Limited

  Endereço : EC4A 1BD 10

 10 Norwich Street, EC4A 1BD, London, United King-

dom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197138

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

[730]  Requerente : 

 TINWIN INTERNATIONAL CATERING LIMI-

TED

  Endereço : 275

G4-6

 Shop G4-6, G/F., Foo Yu Building, 275 Castle Peak 

Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/11  Hong Kong, 

China N.º 305930541

[210]  N.º : N/197139

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

[730]  Requerente : 

 TINWIN INTERNATIONAL CATERING LIMI-

TED

  Endereço : 275

G4-6

 Shop G4-6, G/F., Foo Yu Building, 275 Castle Peak 

Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/11  Hong Kong, 

China N.º 305930541

[210]  N.º : N/197294

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

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Stars Pulse Co.,Ltd.

  Endereço : 239

2001 2002 2003 2004 2005

 Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No.239 Tianhe 

North Road, Tianhe District, Guangzhou, China



15478    40   2022  10  6 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197295

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

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Stars Pulse Co.,Ltd.

  Endereço : 239

2001 2002 2003 2004 2005

 Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No.239 Tianhe 

North Road, Tianhe District, Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197296

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

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Stars Pulse Co.,Ltd.

  Endereço : 239

2001 2002 2003 2004 2005

 Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No.239 Tianhe 

North Road, Tianhe District, Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197658

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 188

1109

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197853

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

[730]  Requerente : NEFT Global, Inc.

  Endereço : 251 Little Falls Drive, Wilmington 

Delaware 19808, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197854

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

[730]  Requerente : NEFT Global, Inc.

  Endereço : 251 Little Falls Drive, Wilmington 

Delaware 19808, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 蘭

利 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198015

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

[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 : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/30  União Euro-

peia N.º 018631427

[210]  N.º : N/198016

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

[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 : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/30  União Euro-

peia N.º 018631428

[210]  N.º : N/198103

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

[730]  Requerente : LA NORMANDISE

  Endereço : Rue de l Allière, 14500 Vire, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos para animais de estimação; 

bebidas para animais de estimação; farinhas para ani-

mais; alimentos para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198136

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

[730]  Requerente : SmithKline Beecham Limited

  Endereço : 980 Great West Road, Brentford, Mi-

ddlesex, TW8 9GS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos e substâncias farmacêuticos 

e medicinais; preparações químicas, bioquímicas e 

biológicas e agentes para uso médico; agentes terapêu-

ticos (médicos); fitas adesivas para a medicina; pensos 

adesivos para fins cirúrgicos; pensos adesivos com uma 

preparação farmacêutica incorporada; pensos adesivos 

medicinais, emplastros e pensos para o tratamento das 

doenças, condições e distúrbios dermatológicos; vaci-

nas; adjuvantes para uso médico; vitaminas, minerais 

e suplementos alimentares; preparações dietéticas; 

suplementos dietéticos e preparações dietéticas; pre-

parações de diagnóstico para uso médico; desinfetan-

tes e antisséticos; curativos, ligaduras e aplicadores 

médicos; produtos farmacêuticos e remédios naturais; 

sabões e detergentes higiénicos e medicinais; prepara-
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ções e artigos de higiene; agentes de administração de 

fármacos que facilitam a administração de produtos 

farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/02/09  Costa 

Rica N.º 2022-001165

[210]  N.º : N/198137

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

[730]  Requerente : SmithKline Beecham Limited

  Endereço : 980 Great West Road, Brentford, Mi-

ddlesex, TW8 9GS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos 

e médicos; inaladores; injetores de uso médico; apare-

lhos e instrumentos médicos para usar em diagnóstico 

e tratamento das doenças, condições e distúrbios der-

matológicos; pele artificial para cirurgia; membranas 

de substituição da pele artificiais; material para su-

turas; punções de biopsia de pele; punções para uso 

cirúrgico; aparelhos para a realização de exames de 

diagnóstico da pele para fins clínicos; kits de teste mé-

dico e diagnóstico de alergias; aparelhos para teste mé-

dico e diagnóstico de alergias; aparelhos elétricos de 

estimulação nervosa transcutânea para o tratamento 

da dores no corpo; aparelhos de tratamento bioeletró-

nico para uso médico; elétrodos implantáveis para uso 

médico; dispositivos médicos bioeletrónicos adaptáveis 

de ciclo aberto e ou fechado que fornecem estimula-

ção e/ou bloqueio a um nervo e opcionalmente podem 

registar potenciais de ação e parâmetros fisiológicos 

futuros, analisar dados em tempo real e modular a 

sinalização neural; dispositivos de ministração sub-

cutânea de medicamentos para a libertação diferida, 

controlada ou imediata de preparações farmacêuticas 

no corpo humano; aparelhos de monitorização de sono 

para uso médico; aparelhos de terapia eletromagnética 

e aparelhos eletromagnéticos para uso médico; equipa-

mento de infravermelhos de terapia e equipamento de 

infravermelhos para uso médico; aparelhos de terapia 

ultrassónica e aparelhos de ultrassons para uso médi-

co; aparelhos de laser de terapia e aparelhos de laser 

para uso médico; aparelhos de diagnóstico para uso 

médico; aparelhos eletrónicos para uso médico; termó-

metros para uso médico; bandas de resfriamento para 

uso clínico; partes e acessórios de todos os produtos 

acima mencionados; órgãos e implantes artificiais; dis-

positivos contracetivos; equipamento para diagnóstico, 

exame e monitorização; materiais e produtos de sutura 

e fecho de feridas; equipamento para tratamento cirúr-

gico e de lesões; próteses e implantes artificiais; apare-

lhos de imagiologia médica; aparelhos de diagnóstico 

para uso médico; aparelhos eletrónicos de monitoriza-

ção para uso médico; aparelhos médicos para registo, 

recolha e armazenagem de dados fisiológicos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/02/09  Costa 

Rica N.º 2022-001165

[210]  N.º : N/198138

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

[730]  Requerente : SmithKline Beecham Limited

  Endereço : 980 Great West Road, Brentford, Mi-

ddlesex, TW8 9GS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos e substâncias farmacêuticos 

e medicinais; preparações químicas, bioquímicas e 

biológicas e agentes para uso médico; agentes terapêu-

ticos (médicos); fitas adesivas para a medicina; pensos 

adesivos para fins cirúrgicos; pensos adesivos com uma 

preparação farmacêutica incorporada; pensos adesivos 

medicinais, emplastros e pensos para o tratamento das 

doenças, condições e distúrbios dermatológicos; vaci-

nas; adjuvantes para uso médico; vitaminas, minerais 

e suplementos alimentares; preparações dietéticas; 

suplementos dietéticos e preparações dietéticas; pre-

parações de diagnóstico para uso médico; desinfetan-

tes e antisséticos; curativos, ligaduras e aplicadores 

médicos; produtos farmacêuticos e remédios naturais; 

sabões e detergentes higiénicos e medicinais; prepara-

ções e artigos de higiene; agentes de administração de 

fármacos que facilitam a administração de produtos 

farmacêuticos.

[540]  Marca : 
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[300]  P r ior idade : 2022/02/09  Costa 

Rica N.º 2022-001167

[210]  N.º : N/198139

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

[730]  Requerente : SmithKline Beecham Limited

  Endereço : 980 Great West Road, Brentford, Mi-

ddlesex, TW8 9GS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos 

e médicos; inaladores; injetores de uso médico; apare-

lhos e instrumentos médicos para usar em diagnóstico 

e tratamento das doenças, condições e distúrbios der-

matológicos; pele artificial para cirurgia; membranas 

de substituição da pele artificiais; material para su-

turas; punções de biopsia de pele; punções para uso 

cirúrgico; aparelhos para a realização de exames de 

diagnóstico da pele para fins clínicos; kits de teste mé-

dico e diagnóstico de alergias; aparelhos para teste mé-

dico e diagnóstico de alergias; aparelhos elétricos de 

estimulação nervosa transcutânea para o tratamento 

da dores no corpo; aparelhos de tratamento bioeletró-

nico para uso médico; elétrodos implantáveis para uso 

médico; dispositivos médicos bioeletrónicos adaptáveis 

de ciclo aberto e ou fechado que fornecem estimula-

ção e/ou bloqueio a um nervo e opcionalmente podem 

registar potenciais de ação e parâmetros fisiológicos 

futuros, analisar dados em tempo real e modular a 

sinalização neural; dispositivos de ministração sub-

cutânea de medicamentos para a libertação diferida, 

controlada ou imediata de preparações farmacêuticas 

no corpo humano; aparelhos de monitorização de sono 

para uso médico; aparelhos de terapia eletromagnética 

e aparelhos eletromagnéticos para uso médico; equipa-

mento de infravermelhos de terapia e equipamento de 

infravermelhos para uso médico; aparelhos de terapia 

ultrassónica e aparelhos de ultrassons para uso médi-

co; aparelhos de laser de terapia e aparelhos de laser 

para uso médico; aparelhos de diagnóstico para uso 

médico; aparelhos eletrónicos para uso médico; termó-

metros para uso médico; bandas de resfriamento para 

uso clínico; partes e acessórios de todos os produtos 

acima mencionados; órgãos e implantes artificiais; dis-

positivos contracetivos; equipamento para diagnóstico, 

exame e monitorização; materiais e produtos de sutura 

e fecho de feridas; equipamento para tratamento cirúr-

gico e de lesões; próteses e implantes artificiais; apare-

lhos de imagiologia médica; aparelhos de diagnóstico 

para uso médico; aparelhos eletrónicos de monitoriza-

ção para uso médico; aparelhos médicos para registo, 

recolha e armazenagem de dados fisiológicos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/02/09  Costa 

Rica N.º 2022-001167

[210]  N.º : N/198183

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

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos para animais de estima-

ção; decorações para árvores de natal, exceto artigos 

de iluminação e confeitaria; brinquedos (artigos de 

brincar); carros de brincar; bonecas; brinquedos; 

modelos de veículos à escala; veículos de brinquedo; 

aeronaves de brincar; robôs de brincar; drones (brin-

quedos); controlos remotos para acionar modelos de 

veículos à escala (brinquedos); carrinhos de brinquedo 

eléctricos para crianças ou bebés; brinquedos conce-

bidos para serem fixados nos assentos dos automóveis; 

jogos e artigos de brincar; jogos e brinquedos portáteis 

contendo funções de telecomunicação; aparelhos para 

jogos; aparelhos de jogos de vídeo; máquinas para 

exercício físico; sacos especialmente concebidos para 

equipamento de desporto; artigos de ginástica e des-

porto; sacos para tacos de golfe.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul escuro, como se apre-

senta na imagem.

[210]  N.º : N/198184

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

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos para animais de estima-

ção; decorações para árvores de natal, exceto artigos 

de iluminação e confeitaria; brinquedos (artigos de 

brincar); carros de brincar; bonecas; brinquedos; 

modelos de veículos à escala; veículos de brinquedo; 

aeronaves de brincar; robôs de brincar; drones (brin-

quedos); controlos remotos para acionar modelos de 

veículos à escala (brinquedos); carrinhos de brinquedo 

eléctricos para crianças ou bebés; brinquedos conce-

bidos para serem fixados nos assentos dos automóveis; 

jogos e artigos de brincar; jogos e brinquedos portáteis 

contendo funções de telecomunicação; aparelhos para 

jogos; aparelhos de jogos de vídeo; máquinas para 

exercício físico; sacos especialmente concebidos para 

equipamento de desporto; artigos de ginástica e des-

porto; sacos para tacos de golfe.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul escuro, como se apre-

senta na imagem.

[210]  N.º : N/198185

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

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos para animais de estima-

ção; decorações para árvores de natal, exceto artigos 

de iluminação e confeitaria; brinquedos (artigos de 

brincar); carros de brincar; bonecas; brinquedos; 

modelos de veículos à escala; veículos de brinquedo; 

aeronaves de brincar; robôs de brincar; drones (brin-

quedos); controlos remotos para acionar modelos de 

veículos à escala (brinquedos); carrinhos de brinquedo 

eléctricos para crianças ou bebés; brinquedos conce-

bidos para serem fixados nos assentos dos automóveis; 

jogos e artigos de brincar; jogos e brinquedos portáteis 

contendo funções de telecomunicação; aparelhos para 

jogos; aparelhos de jogos de vídeo; máquinas para 

exercício físico; sacos especialmente concebidos para 

equipamento de desporto; artigos de ginástica e des-

porto; sacos para tacos de golfe.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul escuro, como se apre-

senta na imagem.

[210]  N.º : N/198373

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

[730]  Requerente : Aspen Pharmacare Australia Pty 

Ltd

  Endereço : 34 - 36 Chandos Street, St Leonards, 

NSW 2065, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados e substâncias farmacêuti-

cos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198459

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

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680 S Cache Street, Suite 100, Jack-

son, Wyoming 83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/28  Estados Unidos 

da América N.º 97/193,566

[210]  N.º : N/198563

[220]  Data de pedido : 2022/06/15

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France
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  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria; perfumes; águas de toi-

lette; água de colónia; desodorizantes [perfumaria]; 

fragrâncias para perfumar o ambiente; difusores de 

fragrâncias em junco; incenso; saquetas para perfumar 

roupa; preparações para barbear; loções pós-barba 

[after-shave]; sabonetes; preparações para o banho 

para uso não médico; preparações cosméticas para o 

banho; sais para banho para uso não médico; prepara-

ções cosméticas para os cuidados do rosto e do corpo; 

preparações cosméticas para o cuidado da pele; pro-

dutos de toilette; cremes cosméticos; leites de toilette; 

loções para uso cosmético; óleos para uso cosmético; 

água micelar; bálsamos, sem ser para fins medicinais; 

máscaras de beleza; estojos de cosmética.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/16  França

N.º 214826845

[210]  N.º : N/198718

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

[730]  Requerente : GRYPH FRONTIER PTE. LTD.

  Endereço : 133 New Bridge Road, #10-03, China-

town Point, Singapore 059413

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198719

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

[730]  Requerente : GRYPH FRONTIER PTE. LTD.

  Endereço : 133 New Bridge Road, #10-03, China-

town Point, Singapore 059413

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198720

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

[730]  Requerente : GRYPH FRONTIER PTE. LTD.

  Endereço : 133 New Bridge Road, #10-03, China-

town Point, Singapore 059413

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198721

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

[730]  Requerente : GRYPH FRONTIER PTE. LTD.

  Endereço : 133 New Bridge Road, #10-03, China-

town Point, Singapore 059413

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198753

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 DrBRAGI HK Limited
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  Endereço : 707-713

9 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198754

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 DrBRAGI HK Limited

  Endereço : 707-713

9 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198763

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/

/ /

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982977

[210]  N.º : N/198764

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands
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  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

册

册

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982977

[210]  N.º : N/198765

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982977

[210]  N.º : N/198766

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982977
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[210]  N.º : N/198767

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982977

[210]  N.º : N/198773

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982959

[210]  N.º : N/198774

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16
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[511]  Produtos : 

册

册

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982959

[210]  N.º : N/198775

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982959

[210]  N.º : N/198776

[220]  Data de pedido : 2022/06/23

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982959

[210]  N.º : N/198882

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

[730]  Requerente : Starbucks Corporation

  Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Wa-

shington 98134, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Moedores de café eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/11  Estados Unidos 

da América N.º 97/213,709
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[210]  N.º : N/198883

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

[730]  Requerente : Starbucks Corporation

  Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Wa-

shington 98134, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Máquinas de fazer café eléctricas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/11  Estados Unidos 

da América N.º 97/213,709

[210]  N.º : N/198976

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

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/

/ /

C D

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982968

[210]  N.º : N/198977

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

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982968

[210]  N.º : N/198978

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

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED
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  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982968

[210]  N.º : N/198979

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

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/13  Hong Kong, 

China N.º 305982968

[210]  N.º : N/199017

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Chips de adn; fechaduras elétricas 

para veículos; aparelhos para diagnóstico para fins 

científicos; instrumentos laboratoriais, sem ser para 

uso médico; aparelhos e instrumentos de física; apare-

lhos e instrumentos óticos, sem ser para óculos e foto-

gráficos; câmaras para veículos automóveis; câmaras 

para deteção de ângulo morto para expor e eliminar 

os ângulos mortos de dois lados do veículo; caixas ne-

gras [dispositivos de registo de dados] para veículos 

automóveis; câmaras para deteção de veículos automó-

veis; câmaras de visão noturna com condutas de ar in-

corporadas; aparelhos fotográficos; aparelhos para vi-

deoconferência; sistemas de cinema em casa; apare-

lhos de ensino audiovisual; sensores de distância; sen-

sores de deteção de luz e distância [LIDAR] para veí-

culos autónomos para identificar objetos e movimen-

tos; sensores de deteção de movimentos para ângulo 

morto; sensores de deteção de objetos para ângulo 

morto; sensores de movimento para ângulo morto; 

sensores para medir a velocidade; aparelhos para tes-
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tes de travões de veículos; aparelhos para testes de 

transmissões de veículos; termostatos para veículos; 

aparelhos para conduzir veículos automaticamente; 

sensores de estacionamento para veículos; registadores 

quilométricos para veículos; aparelhos para diagnósti-

co para veículos; indicadores automáticos de perda de 

pressão nos pneus; detetores de movimento; sensores 

para deteção de posição, velocidade, aceleração e tem-

peratura; sensores para deteção de posição; aparelhos 

de controlo automático da velocidade do veículo; sen-

sores de movimento para veículos automóveis; senso-

res eletrónicos para veículos automóveis, nomeada-

mente, sensores de segurança para a frente e trás; sen-

sores de velocidade para veículos automóveis; apare-

lhos de diagnóstico a bordo ( OBD») para automó-

veis; sensores eletrónicos para automóveis, nomeada-

mente, unidades de deteção para usar em controlo de 

atuação e operação de aparelhos e equipamentos de 

segurança de veículos automóveis; sensores eletrónicos 

para automóveis, nomeadamente, sensores para usar 

em controlo de atuação e operação de aparelhos e 

equipamentos de segurança de veículos automóveis; 

sensores de estacionamento e de localização para veí-

culos automóveis; sensores de estacionamento para ve-

ículos automóveis; sensores de colisão para veículos 

automóveis; odómetros; sensores de proximidade para 

veículos automóveis; sensores eletrónicos para veículos 

automóveis; sensores de distância lateral para veículos 

automóveis; sensores de segurança lateral para veícu-

los automóveis; instrumentos de medida; aparelhos e 

instrumentos de controlo da velocidade de um veículo; 

sensores de temperatura e ambiental para medir a pre-

sença de objetos no ambiente, e de velocidade, trajetó-

ria, e objetos entrantes; óculos de proteção; óculos de 

sol; óculos [ótica]; estojos para óculos; aparelhos para 

o registo do tempo; máquinas de calcular, aparelhos e 

computadores para processamento de dados; apare-

lhos para aviso para sons virtuais de motores de veícu-

los automóveis; alarmes de colisão; alarmes para siste-

ma de monitorização de pressão dos pneus; aparelhos 

de prevenção de roubos; sinalização luminosa ou me-

cânica; lâmpadas de aviso para veículos; veículos de 

combate a incêndios; sensores do ar para veículos au-

tomóveis; carregadores USB para uso em veículo auto-

móveis; aparelhos robóticos de controlo elétrico; fon-

tes de alimentação elétrica ininterrupta; reguladores 

de voltagem para veículos; aparelhos elétricos de con-

trolo para motores; dispositivos de carregamento para 

equipamento recarregável; estações de carregamento 

para veículos elétricos; controladores de produção de 

energia elétrica; aparelhos elétricos de controlo; insta-

lações elétricas de controlo; aparelhos e instrumentos 

de regulação da eletricidade; aparelhos elétricos de 

controlo; aparelhos e instrumentos para transmissão, 

distribuição, transformação, armazenagem, regulação 

ou controlo da corrente elétrica; retificadores de cor-

rente; aparelhos para ajustar faróis de veículos; módu-

los solares; baterias de veículos; pilhas de combustível; 

baterias para automóveis; baterias recarregáveis; bate-

rias para veículos elétricos; baterias elétricas; baterias 

de níquel-hidrogénio; aparelhos de acumulação de 

energia compostos por baterias; baterias externas (ba-

terias recarregáveis); aparelhos e instrumentos de me-

dição elétrica; cabos de arranque para motores; cabos, 

fios, condutores elétricos e acessórios dos mesmos; ca-

bos elétricos híbridos; caixas negras [dispositivos de 

registo de dados]; sistemas de processamento de voz; 

aparelhos de gravação de vídeo para veículos; leitores 

de cassetes para automóveis; relógios inteligentes; 

computadores portáteis de uso pessoal; aparelhos para 

gravação, transmissão ou reprodução de som, imagens 

e dados; aparelhos de monitorização remota; instru-

mentos eletrónicos de monitorização sem ser para uso 

médico; aparelhos de monitorização televisiva; instru-

mentos de posicionamento global; serviços de acompa-

nhamento e localização de posicionamento global; 

aparelhos de controlo remoto para instrumentos de 

automação industrial; detetores de objetos de radar 

para veículos; dispositivos elétricos para ignição à dis-

tância para veículos; aparelhos de navegação para veí-

culos [computadores de bordo]; aparelhos de controlo 

remoto; instrumentos de posicionamento global para 

carros; aparelhos elétricos para telecomunicações; na-

vegação audiovisual para veículos fixados com sistema 

de pagamento simples incorporado; aparelhos de tele-

comunicações para uso em carros; terminais para 

transações eletrónicas incorporados em carros; termi-

nais eletrónicos para cobrança de portagem na autoes-

trada; robôs de laboratório; robôs humanoides com in-

teligência artificial para investigação científica; softwa-

re para controlo de robôs; software de computador 

descarregável para prestação de informações relacio-

nadas com histórico de informações sobre viagens de 

veículos, gestão do local de estacionamento, informa-

ção sobre a viagem, gestão da saúde do veículo, infor-

mação sobre condução e dados promocionais de ter-

ceiros sob a forma de publicidade para condutores; 

software de computador descarregável e gravado para 

condução autónoma de veículos automóveis; software 

de computador gravado para processamento de dados 
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para controlo de condução autónoma; software de 

computador descarregável e gravado para navegação, 

direção, calibração e gestão de veículos autónomos; 

software descarregável para identificação do local de 

estacionamento; software de computador descarregá-

vel e gravado para navegação de veículos automóveis; 

software de computador gravado para lançamento, 

coordenação, calibração, direção e gestão da frota de 

veículos; software de computador descarregável e 

gravado para controlo de redes de comunicação de 

veículo; plataformas de software de computador des-

carregável e gravado para sistemas de segurança avan-

çada e assistência ao condutor para veículos; pro-

gramas e software de computador para veículos; software 

descarregável para controlo e telecomandos de veículos; 

bases de dados; software de computador para paga-

mento simples; software aplicativo de computador 

para uso em telefones inteligentes para pagamento sim-

ples; software de navegação audiovisual em veículo para 

pagamento simples; software para, de modo seguro, 

armazenamento e recuperação de dados e transmissão 

de informação de clientes utilizado por indivíduos, 

instituições bancárias e financeiras para pagamento 

eletrónico; software aplicativo descarregável para tele-

fones inteligentes; software de computador para utili-

zar com planeadores de rota, mapas eletrónicos e di-

cionários digitais para fins de navegação; software 

aplicativo de computador para telefones inteligentes 

para usar em aluguer de automóveis e manutenção de 

automóveis de aluguer; software de computador para 

facilitação de transações de pagamento utilizando 

meios eletrónicos através de redes sem fios, rede in-

formática mundial e/ou dispositivos móveis de teleco-

municações; aplicações de software informático des-

carregáveis para usar em telefones inteligentes para a 

prestação de informações relacionadas com informa-

ção histórica de viagem de veículos, gestão de zona de 

estacionamento, informação de viagem, gestão de saú-

de de veículos, informações de condução e dados pro-

mocionais de terceiros sob a forma de publicidade para 

condutores; software de computador descarregável para 

prestação de diagnóstico de veículo remoto, informações 

de manutenção de veículos, entretenimento sob a forma 

de exibições de áudio e vídeo em veículo, comunicação 

de terceiros em veículo, função de navegação, e exibi-

ções audiovisuais em veículo; software aplicativo para 

telefones inteligentes que permite aos condutores efe-

tuarem pagamento simples em veículo em relação com 

reabastecimento, estacionamento, utilização de porta-

gem e compra de produtos em várias lojas; software 

aplicativo para telefones inteligentes que permite aos 

condutores efetuarem pagamento simples em veículo 

em relação com reabastecimento, estacionamento, uti-

lização de portagem e compra de produtos em várias 

lojas, bem como encomendas de alimentos e bebidas 

em veículo; software de computador que permite aos 

condutores efetuarem pagamento simples em veículo 

em relação com reabastecimento, estacionamento, uti-

lização de portagem e compra de produtos em várias 

lojas, bem como encomendas de alimentos e bebidas 

em veículo; software de aplicação para prestação de 

serviços de agência de pagamentos eletrónicos; software 

de computador para plataforma de pagamento simples 

em veículo; software aplicativo para telefones inteli-

gentes acessível a sistemas em veículo; programa de 

computador para pagamento simples através de nave-

gação audiovisual; firmware de computador para pla-

taforma de pagamento simples em veículo; software 

aplicativo para telefones inteligentes para pagamento 

simples em veículo; software aplicativo de computador 

para telefones inteligentes para uso em gestão de alu-

guer de veículos e manutenção de veículos; software 

aplicativo de computador para telefones inteligentes 

para um aluguer de veículos; aplicações de software 

informático descarregáveis para telemóveis para uso 

em operação e gestão de veículos; software gravado 

para a condução segura de automóveis; aplicações de 

software informático descarregáveis para veículos; 

software aplicativo de computador para computadores 

e dispositivos móveis, nomeadamente, software para 

localizar e partilhar informações relacionadas com es-

tações de carregamento para veículos elétricos; cartões 

codificados para usar na transferência eletrónica rela-

cionada com transações financeiras; hardware de com-

putador para usar com sistemas de navegação por saté-

lite e/ou sistemas de navegação GPS para fins de nave-

gação; aparelho de processamento de dados; hardware 

de computador para facilitação de transações de paga-

mento utilizando meios eletrónicos através de redes 

sem fio, redes informáticas mundiais e/ou dispositivos 

móveis de telecomunicações; instalações de laser, sem 

ser para uso médico, para deteção de distâncias a obje-

tos; dispositivos de pilotagem automática para veícu-

los; simuladores para dispositivos óticos; simuladores 

de treino para a condução de veículos; simuladores de 

voo para aeronaves; terminais de pagamento eletróni-

co operados por cartões codificados, cartões de valor 

armazenado, cartões pré-pagos e cartões de circuitos 

integrados [smart cards]; equipamento para reconheci-

mento de voz; aparelhos de gravação digital de condu-
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ção de automóveis; caixas negras [dispositivos de re-

gisto de dados] para automóveis; sistemas de entrada 

sem chave eletrónicos para automóveis; aparelhos de 

controlo eletrónico para condução autónoma de veícu-

los; aparelhos informáticos para identificação de locais 

de estacionamento; terminais de segurança para tran-

sações eletrónicos em veículo; dispositivos para pro-

cessamento de pagamento eletrónico em veículo; har-

dware de computador para lançamento, coordenação, 

calibração, direção e gestão de frota de veículos; har-

dware de computador para transmissão de dados den-

tro de um veículo e para comunicações entre veículos 

e uma plataforma baseada na nuvem; aparelhos de vi-

sualização de informações LED para automóveis; de-

tetores de objetos a laser para uso em veículo; apare-

lhos informáticos para controlo e telecomando de veí-

culos; monitores de computador; componentes e peças 

de computadores; hardware de computador; periféri-

cos adaptados para uso com computadores; cartuchos 

de jogos de vídeo; artigos de vestuário de proteção 

para serem usados por motociclistas para proteção 

contra acidentes ou ferimentos; ficheiros de música 

descarregáveis; ficheiros multimédia descarregáveis; fi-

cheiros de imagem descarregáveis; gráficos de compu-

tador descarregáveis; imagens descarregáveis; cartões 

plásticos codificados; bilhetes descarregáveis; mapas 

eletrónicos descarregáveis; mapas digitais para compu-

tador; software de sistemas operativos para conteúdos 

do metaverso; software de jogos para o metaverso; in-

terfaces para o metaverso; ficheiros de dados gravados 

de metadados contendo informações sobre ativos digi-

tais; ficheiros de imagem descarregáveis de mercado-

rias virtuais, nomeadamente, vestuário, sapatos, sacos, 

chapelaria, artigos de ótica, aparelhos de desporto, 

obras de arte, pinturas, brinquedos, para o metaverso; 

ficheiros de imagem descarregáveis de automóveis 

para o metaverso; ficheiros de imagem descarregáveis 

imagens de personagens para o metaverso; ficheiros de 

imagem descarregáveis de avatares para o metaverso; 

software para tokens não fungíveis; software para o 

metaverso; software de computador para armazena-

mento automático de dados das transações de tokens 

não fungíveis baseados em cadeia de blocos (blo-

ckchain); software de computador para emissão, tran-

sação, venda, gestão, e verificação de tokens não fungí-

veis baseados em cadeia de blocos (blockchain); tokens 

não fungíveis baseados em cadeia de blocos; software 

de computador para emissão, transação, venda, gestão, 

e verificação de propriedade baseados em cadeia de 

blocos (blockchain) e licenciamento de conteúdo digi-

tal; software descarregável para dinheiro virtual; pro-

gramas de computador descarregáveis para pagamento 

de moeda eletrónica; software aplicativo de computa-

dor para experiência do metaverso; software de distri-

buição de conteúdo do metaverso; software de compu-

tador para prestação de conteúdo do metaverso; sof-

tware de jogos para telefones inteligentes a fim de in-

diretamente experimentar várias informações através 

do metaverso; software de visualização de vídeos; sof-

tware para os fins de edição/armazenamento/partilha/ 

/difusão/envio/visualização de imagens/vídeos ou de 

conversa; software aplicativo de computador para câ-

maras de telemóveis baseado em realidade virtual ou 

aumentada; programas e software de computador com 

serviço que converte automaticamente retratos em 

imagens de avatar 3D; software para criação/manipu-

lação/colaboração de ambientes virtuais tridimensio-

nais; software informático de comércio eletrónico de 

tokens não fungíveis; software de computador para 

usar em implementação do metaverso; software de 

computador para serviço do metaverso; software para 

navegação de um ambiente de realidade aumentada; 

software de realidade virtual; software para experiên-

cias de realidade virtual; software para navegação de 

um ambiente de realidade virtual; software de realida-

de virtual que permite aos utilizadores experimenta-

rem visualização, manipulação e imersão de realidade 

virtual; software de realidade aumentada para experi-

ências interativas; software de realidade virtual para 

experiências interativas; software para experiências de 

realidade aumentada; software de realidade aumenta-

da; software de realidade virtual que permite aos utili-

zadores prestarem experiências de realidade virtual 

com computadores/tablets/dispositivos móveis/telemó-

veis.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092533

[210]  N.º : N/199018

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea
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  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Cadeiras de rodas; paraquedas; trato-

res; veículos de locomoção por terra, por ar, por água 

e sobre carris; drones civis; veículos aéreos; aeronaves 

não pilotadas; veículos terrestres; scooters para pes-

soas de mobilidade reduzida; carros robóticos; cami-

nhões; veículos de transporte automáticos; automóveis 

sem condutor [veículos autónomos]; autocarros; peças 

estruturais para autocarros; carros de desporto; furgo-

netas; peças e acessórios para motociclos; motociclos; 

automóveis sem condutor [veículos autónomos]; auto-

móveis com sistema de condução autónomo; automó-

veis; sistemas de aviso de afastamento da faixa de ro-

dagem para automóveis; peças e acessórios para auto-

móveis; scooters elétricas; carro elétricos; scooters hí-

bridos; veículos de campismo; autocaravanas; veículos 

para deficientes físicos; bicicletas; bicicletas elétricas; 

pneus para automóveis; amortecedores de suspensão 

para veículos; travões para veículos terrestres; tratores 

para fins agrícolas; motores para veículos terrestres; 

motores elétricos para veículos terrestres; correias de 

borracha para veículos terrestres; acoplamentos para 

veículos terrestres; motores elétricos para automóveis.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092534

[210]  N.º : N/199019

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; organização de exposições 

com fins comerciais/promocionais e de publicidade; or-

ganização de exposições e eventos com fins comerciais/

promocionais e de publicidade; marketing; demonstra-

ção de produtos; promoção de vendas [para terceiros]; 

publicidade de automóveis para a venda através da 

Internet; fornecimento de informações empresariais e 

de marketing; serviços de gestão comercial para par-

ques de estacionamento; fornecimento de informações 

através da Internet relacionadas com a venda de au-

tomóveis; serviços de comparação de preços; serviços 

de agências de informações comerciais; serviços de 

intermediação comercial; serviços de assistência, ges-

tão e administração de negócios; assistência, serviços 

de assessoria e consultoria em matéria de organização 

empresarial; serviços de aconselhamento e informação 

comercial aos consumidores na escolha de produtos 

e serviços; fornecimento de recomendações sobre 

produtos a consumidores para fins comerciais; forne-

cimento de informação aos consumidores relativas a 

produtos e serviços; compilação de informação numa 

base de dados informática; serviços de agências de im-

portação-exportação; funções de escritório; serviços 

de encomendas on-line; serviços de leilões; serviços de 

secretariado; organização de assinaturas para meios 

de informação; serviços grossistas relacionados com 

automóveis; serviços de venda a retalho relacionados 

com automóveis; serviços grossistas relacionados com 

peças e acessórios de automóveis; serviços de venda a 

retalho relacionados com peças e acessórios de auto-

móveis; serviços grossistas relacionados com automó-

veis usados; serviços de venda a retalho relacionados 

com automóveis usados; serviços grossistas relaciona-

dos com baterias para automóveis; serviços de venda 

a retalho relacionados com baterias para automóveis; 

serviços grossistas relacionados com ficheiros de 

imagem descarregáveis; serviços de venda a retalho 

relacionados com ficheiros de imagem descarregáveis; 

serviços de venda a retalho em linha para ficheiros 

de imagem descarregáveis com tokens não fungíveis; 

serviços de lojas retalhistas em linha para ficheiros de 

imagem descarregáveis com imagens de personagens 

para o metaverso; serviços de venda a retalho em linha 

de ficheiros de dados gravados; serviços de venda a 

retalho em linha de ficheiros de dados gravados com 

metadados contendo informações sobre ativos digitais; 

serviços de lojas de venda a retalho em linha para ima-

gens digitais descarregáveis; serviços de lojas de venda 

a retalho on-line para fotografias digitais disponíveis 

para descarregar; serviços de venda a retalho on-line 

para gráficos de computador descarregáveis; serviços 

de venda a retalho on-line para gráficos descarregáveis 

para telemóveis; serviços de venda a retalho on-line 

para software de sistemas operativos para computado-

res; serviços de venda a retalho on-line para software 

operativo para computadores; serviços de venda a reta-

lho on-line para software de realidade virtual; promo-
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ção de saldos; promoção de vendas para fornecimento 

de software relacionado com avatar; promoção de 

vendas para fornecimento de software para tokens não 

fungíveis; promoção de vendas para fornecimento de 

ficheiros de imagem descarregáveis; promoção de ven-

das para fornecimento de ficheiros de imagem descar-

regáveis com tokens não fungíveis (NFTs); promoção 

de vendas para fornecimento de ficheiros de imagem 

descarregáveis com mercadorias virtuais, nomeada-

mente, vestuário, sapatos, sacos, chapelaria, artigos de 

ótica, aparelhos de desporto, obras de arte, pinturas, 

brinquedos, para o metaverso; promoção de vendas 

para fornecimento de ficheiros de imagem descarregá-

veis para automóveis com o metaverso; promoção de 

vendas através de fornecimento de mercadorias virtu-

ais descarregáveis, nomeadamente, fornecimento de 

programa de computador para realidade virtual offline 

e online; disponibilização de um espaço de mercado 

online para compradores e vendedores de produtos e 

serviços para o metaverso; serviços de venda a retalho 

relacionados com programas informáticos para gestão 

de conteúdo do metaverso; serviços de venda por gros-

so relacionados com programas informáticos para ges-

tão de conteúdo do metaverso; serviços de venda por 

grosso relacionados com interfaces informáticas para 

o metaverso; serviços de venda a retalho relacionados 

com interfaces informáticas para o metaverso.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092535

[210]  N.º : N/199020

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação/manutenção/reparação de 

carregadores de gás natural comprimido; serviços de 

garagem para manutenção e reparação de veículos 

automóveis; serviços de substituição de bateria de au-

tomóveis; recarga de baterias de veículos; reparação 

e manutenção de veículos; manutenção, conservação 

e reparação de veículos; conservação e reparação de 

automóveis elétricos; serviços de reabastecimento de 

hidrogénio gasoso para veículos; estações de serviço 

[abastecimento de combustível e manutenção]; repara-

ção e manutenção de automóveis e suas partes; forne-

cimento de informações relacionadas com a reparação 

ou manutenção de automóveis; conservação e repara-

ção de automóveis; reparação de interiores de automó-

veis; reparação e manutenção de veículos; inspeção de 

automóveis e seus componentes, antes da manutenção 

e reparação; serviço de abastecimento de gás natural 

para veículos motorizados; manutenção e reparação de 

pneus; serviços de recarga de veículos elétricos; repa-

ração e manutenção de motores para veículos automó-

veis; reparação de dispositivos de travagem; instalação, 

manutenção e reparação de pilhas e acumuladores; re-

carga de pilhas e acumuladores; gestão de bateria; ins-

talação de sistema de partida remota de automóveis; 

serviços de limpeza e lavagem de automóveis; desinfe-

ção para veículos; instalação personalizada de peças 

interiores, exteriores e mecânicas de veículos [tuning]; 

afinação de veículos automóveis [tuning].

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092536

[210]  N.º : N/199021

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Vistorias marít imas, aéreas e ter-

restres; conceção de robôs industriais; conceção de 

equipamento mecânico para fabrico de automóveis; 

serviços de conceção para partes de motores para veí-

culos; conceção de veículos motorizados; conceção de 

automóveis; conceção de produtos; conceção de veí-

culos, peças e componentes de veículos; conceção de 

aparelhos e máquinas para fins de enchimento; servi-

ços de conceção de produtos têxteis para acabamentos 
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interiores de veículos motorizados; programação de 

aplicações multimédia; conceção e desenvolvimento 

de software de aplicação para metaverso; conceção e 

desenvolvimento de software de aplicação para passes 

(tokens) de segurança [dispositivos de encriptação]; 

desenvolvimento de software de computador para con-

teúdo tridimensional ou projeção estereoscópica tridi-

mensional ou tecnologia de animação tridimensional; 

serviços de autenticação de utilizadores utilizando 

tecnologia de cadeia de blocos [blockchain]; engenha-

ria de software; planeamento de software de compu-

tador para fabricação de veículos; desenvolvimento 

de software de controlo para equipamento elétrico de 

veículos; serviços de conceção e desenvolvimento de 

software; conversão de dados de informação eletrónica; 

conceção e desenvolvimento de software de realidade 

virtual; conceção, manutenção, aluguer e atualização 

de software informático; conceção e desenvolvimento 

de software operacional para o metaverso; conceção 

e desenvolvimento de software de jogos para o me-

taverso; manutenção de software de aplicação para o 

metaverso; manutenção de software operativo para o 

metaverso; manutenção de software de jogos para o 

metaverso; serviços de desenvolvimento de software 

de realidade virtual relacionado com avatar; desen-

volvimento de software de computador; serviços de 

encriptação de dados; desenvolvimento de software 

de processamento de imagem; fornecimento de acesso 

temporário a plataformas de Internet para conteúdo 

em linha; plataformas como um serviço [PaaS]; investi-

gação e desenvolvimento de produtos; serviços de tes-

tes, inspeção e investigação nos domínios de agricul-

tura, pecuária e pesca; investigação relacionada com 

engenharia mecânica; aluguer de robôs de laboratório; 

serviços de engenharia relacionados com robótica; 

serviços de engenharia na indústria de veículo terres-

tre; desenvolvimento de tecnologias para o fabrico de 

circuitos para comunicação sem fios, processamento 

de dados eletrónico, eletrónica de consumo, eletrónica 

para automóveis; inspeção de veículos motorizados an-

tes do transporte [para teste ao desempenho em estra-

da]; inspeção técnica de veículos; inspeção de veículos 

automóveis [para teste ao desempenho em estrada]; 

desenvolvimento de veículos; inspeção de automóveis; 

fornecimento de informações científicas relacionadas 

com o desempenho e a operação de carro; investigação 

tecnológica no domínio de automóveis; serviços de 

análise de pneus de automóveis; investigação e desen-

volvimento de conversores/inversores/carregadores de 

energia para utilizados em sistemas de energia renová-

vel; monitorização de estado do carregamento da ba-

teria; manutenção de software informático para o fun-

cionamento de aparelhos e máquinas de enchimento; 

controlo de qualidade; testes de produtos relacionados 

com formas originais de veículos; inspeção técnica de 

veículos [para teste ao desempenho em estrada]; ins-

peção de automóveis novos e usados para compradores 

e vendedores; garantia de qualidade para automóveis; 

investigação tecnológica de automóveis, incluindo 

veículos autónomos/veículos elétricos/veículos híbridos/ 

/veículos movidos a hidrogénio/veículos ligados; testes 

ambientais.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092537

[210]  N.º : N/199022

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Chips de adn; fechaduras elétricas 

para veículos; aparelhos para diagnóstico para fins 

científicos; instrumentos laboratoriais, sem ser para 

uso médico; aparelhos e instrumentos de física; apare-

lhos e instrumentos óticos, sem ser para óculos e foto-

gráficos; câmaras para veículos automóveis; câmaras 

para deteção de ângulo morto para expor e eliminar 

os ângulos mortos de dois lados do veículo; caixas ne-

gras [dispositivos de registo de dados] para veículos 

automóveis; câmaras para deteção de veículos automó-

veis; câmaras de visão noturna com condutas de ar in-

corporadas; aparelhos fotográficos; aparelhos para vi-

deoconferência; sistemas de cinema em casa; apare-

lhos de ensino audiovisual; sensores de distância; sen-

sores de deteção de luz e distância [LIDAR] para veí-

culos autónomos para identificar objetos e movimen-

tos; sensores de deteção de movimentos para ângulo 

morto; sensores de deteção de objetos para ângulo 

morto; sensores de movimento para ângulo morto; 

sensores para medir a velocidade; aparelhos para tes-
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tes de travões de veículos; aparelhos para testes de 

transmissões de veículos; termostatos para veículos; 

aparelhos para conduzir veículos automaticamente; 

sensores de estacionamento para veículos; registadores 

quilométricos para veículos; aparelhos para diagnósti-

co para veículos; indicadores automáticos de perda de 

pressão nos pneus; detetores de movimento; sensores 

para deteção de posição, velocidade, aceleração e tem-

peratura; sensores para deteção de posição; aparelhos 

de controlo automático da velocidade do veículo; sen-

sores de movimento para veículos automóveis; senso-

res eletrónicos para veículos automóveis, nomeada-

mente, sensores de segurança para a frente e trás; sen-

sores de velocidade para veículos automóveis; apare-

lhos de diagnóstico a bordo ( OBD») para automó-

veis; sensores eletrónicos para automóveis, nomeada-

mente, unidades de deteção para usar em controlo de 

atuação e operação de aparelhos e equipamentos de 

segurança de veículos automóveis; sensores eletrónicos 

para automóveis, nomeadamente, sensores para usar 

em controlo de atuação e operação de aparelhos e 

equipamentos de segurança de veículos automóveis; 

sensores de estacionamento e de localização para veí-

culos automóveis; sensores de estacionamento para veí-

culos automóveis; sensores de colisão para veículos 

automóveis; odómetros; sensores de proximidade para 

veículos automóveis; sensores eletrónicos para veículos 

automóveis; sensores de distância lateral para veículos 

automóveis; sensores de segurança lateral para veícu-

los automóveis; instrumentos de medida; aparelhos e 

instrumentos de controlo da velocidade de um veículo; 

sensores de temperatura e ambiental para medir a pre-

sença de objetos no ambiente, e de velocidade, trajetó-

ria, e objetos entrantes; óculos de proteção; óculos de 

sol; óculos [ótica]; estojos para óculos; aparelhos para 

o registo do tempo; máquinas de calcular, aparelhos e 

computadores para processamento de dados; apare-

lhos para aviso para sons virtuais de motores de veícu-

los automóveis; alarmes de colisão; alarmes para siste-

ma de monitorização de pressão dos pneus; aparelhos 

de prevenção de roubos; sinalização luminosa ou me-

cânica; lâmpadas de aviso para veículos; veículos de 

combate a incêndios; sensores do ar para veículos au-

tomóveis; carregadores USB para uso em veículo auto-

móveis; aparelhos robóticos de controlo elétrico; fon-

tes de alimentação elétrica ininterrupta; reguladores 

de voltagem para veículos; aparelhos elétricos de con-

trolo para motores; dispositivos de carregamento para 

equipamento recarregável; estações de carregamento 

para veículos elétricos; controladores de produção de 

energia elétrica; aparelhos elétricos de controlo; insta-

lações elétricas de controlo; aparelhos e instrumentos 

de regulação da eletricidade; aparelhos elétricos de 

controlo; aparelhos e instrumentos para transmissão, 

distribuição, transformação, armazenagem, regulação 

ou controlo da corrente elétrica; retificadores de cor-

rente; aparelhos para ajustar faróis de veículos; módu-

los solares; baterias de veículos; pilhas de combustível; 

baterias para automóveis; baterias recarregáveis; bate-

rias para veículos elétricos; baterias elétricas; baterias 

de níquel-hidrogénio; aparelhos de acumulação de 

energia compostos por baterias; baterias externas (ba-

terias recarregáveis); aparelhos e instrumentos de me-

dição elétrica; cabos de arranque para motores; cabos, 

fios, condutores elétricos e acessórios dos mesmos; ca-

bos elétricos híbridos; caixas negras [dispositivos de 

registo de dados]; sistemas de processamento de voz; 

aparelhos de gravação de vídeo para veículos; leitores 

de cassetes para automóveis; relógios inteligentes; 

computadores portáteis de uso pessoal; aparelhos para 

gravação, transmissão ou reprodução de som, imagens 

e dados; aparelhos de monitorização remota; instru-

mentos eletrónicos de monitorização sem ser para uso 

médico; aparelhos de monitorização televisiva; instru-

mentos de posicionamento global; serviços de acompa-

nhamento e localização de posicionamento global; 

aparelhos de controlo remoto para instrumentos de 

automação industrial; detetores de objetos de radar 

para veículos; dispositivos elétricos para ignição à dis-

tância para veículos; aparelhos de navegação para veí-

culos [computadores de bordo]; aparelhos de controlo 

remoto; instrumentos de posicionamento global para 

carros; aparelhos elétricos para telecomunicações; na-

vegação audiovisual para veículos fixados com sistema 

de pagamento simples incorporado; aparelhos de tele-

comunicações para uso em carros; terminais para 

transações eletrónicas incorporados em carros; termi-

nais eletrónicos para cobrança de portagem na autoes-

trada; robôs de laboratório; robôs humanoides com in-

teligência artificial para investigação científica; softwa-

re para controlo de robôs; software de computador 

descarregável para prestação de informações relacio-

nadas com histórico de informações sobre viagens de 

veículos, gestão do local de estacionamento, informa-

ção sobre a viagem, gestão da saúde do veículo, infor-

mação sobre condução e dados promocionais de ter-

ceiros sob a forma de publicidade para condutores; 

software de computador descarregável e gravado para 

condução autónoma de veículos automóveis; software 

de computador gravado para processamento de dados 
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para controlo de condução autónoma; software de 

computador descarregável e gravado para navegação, 

direção, calibração e gestão de veículos autónomos; 

software descarregável para identificação do local de 

estacionamento; software de computador descarregá-

vel e gravado para navegação de veículos automóveis; 

software de computador gravado para lançamento, co-

ordenação, calibração, direção e gestão da frota de veí-

culos; software de computador descarregável e grava-

do para controlo de redes de comunicação de veículo; 

plataformas de software de computador descarregável 

e gravado para sistemas de segurança avançada e assis-

tência ao condutor para veículos; programas e software 

de computador para veículos; software descarregável 

para controlo e telecomandos de veículos; bases de da-

dos; software de computador para pagamento simples; 

software aplicativo de computador para uso em telefo-

nes inteligentes para pagamento simples; software de 

navegação audiovisual em veículo para pagamento 

simples; software para, de modo seguro, armazena-

mento e recuperação de dados e transmissão de infor-

mação de clientes utilizado por indivíduos, instituições 

bancárias e financeiras para pagamento eletrónico; 

software aplicativo descarregável para telefones inteli-

gentes; software de computador para utilizar com pla-

neadores de rota, mapas eletrónicos e dicionários digi-

tais para fins de navegação; software aplicativo de 

computador para telefones inteligentes para usar em 

aluguer de automóveis e manutenção de automóveis de 

aluguer; software de computador para facilitação de 

transações de pagamento utilizando meios eletrónicos 

através de redes sem fios, rede informática mundial 

e/ou dispositivos móveis de telecomunicações; aplica-

ções de software informático descarregáveis para usar 

em telefones inteligentes para a prestação de informa-

ções relacionadas com informação histórica de viagem 

de veículos, gestão de zona de estacionamento, infor-

mação de viagem, gestão de saúde de veículos, infor-

mações de condução e dados promocionais de tercei-

ros sob a forma de publicidade para condutores; sof-

tware de computador descarregável para prestação de 

diagnóstico de veículo remoto, informações de manu-

tenção de veículos, entretenimento sob a forma de exi-

bições de áudio e vídeo em veículo, comunicação de 

terceiros em veículo, função de navegação, e exibições 

audiovisuais em veículo; software aplicativo para tele-

fones inteligentes que permite aos condutores efetua-

rem pagamento simples em veículo em relação com re-

abastecimento, estacionamento, utilização de porta-

gem e compra de produtos em várias lojas; software 

aplicativo para telefones inteligentes que permite aos 

condutores efetuarem pagamento simples em veículo 

em relação com reabastecimento, estacionamento, uti-

lização de portagem e compra de produtos em várias 

lojas, bem como encomendas de alimentos e bebidas 

em veículo; software de computador que permite aos 

condutores efetuarem pagamento simples em veículo 

em relação com reabastecimento, estacionamento, uti-

lização de portagem e compra de produtos em várias 

lojas, bem como encomendas de alimentos e bebidas 

em veículo; software de aplicação para prestação de 

serviços de agência de pagamentos eletrónicos; softwa-

re de computador para plataforma de pagamento sim-

ples em veículo; software aplicativo para telefones in-

teligentes acessível a sistemas em veículo; programa de 

computador para pagamento simples através de nave-

gação audiovisual; firmware de computador para pla-

taforma de pagamento simples em veículo; software 

aplicativo para telefones inteligentes para pagamento 

simples em veículo; software aplicativo de computador 

para telefones inteligentes para uso em gestão de alu-

guer de veículos e manutenção de veículos; software 

aplicativo de computador para telefones inteligentes 

para um aluguer de veículos; aplicações de software 

informático descarregáveis para telemóveis para uso 

em operação e gestão de veículos; software gravado 

para a condução segura de automóveis; aplicações de 

software informático descarregáveis para veículos; 

software aplicativo de computador para computadores 

e dispositivos móveis, nomeadamente, software para 

localizar e partilhar informações relacionadas com es-

tações de carregamento para veículos elétricos; cartões 

codificados para usar na transferência eletrónica rela-

cionada com transações financeiras; hardware de com-

putador para usar com sistemas de navegação por saté-

lite e/ou sistemas de navegação GPS para fins de nave-

gação; aparelho de processamento de dados; hardware 

de computador para facilitação de transações de paga-

mento utilizando meios eletrónicos através de redes 

sem fio, redes informáticas mundiais e/ou dispositivos 

móveis de telecomunicações; instalações de laser, sem 

ser para uso médico, para deteção de distâncias a obje-

tos; dispositivos de pilotagem automática para veícu-

los; simuladores para dispositivos óticos; simuladores 

de treino para a condução de veículos; simuladores de 

voo para aeronaves; terminais de pagamento eletróni-

co operados por cartões codificados, cartões de valor 

armazenado, cartões pré-pagos e cartões de circuitos 

integrados [smart cards]; equipamento para reconheci-

mento de voz; aparelhos de gravação digital de condu-
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ção de automóveis; caixas negras [dispositivos de re-

gisto de dados] para automóveis; sistemas de entrada 

sem chave eletrónicos para automóveis; aparelhos de 

controlo eletrónico para condução autónoma de veícu-

los; aparelhos informáticos para identificação de locais 

de estacionamento; terminais de segurança para tran-

sações eletrónicos em veículo; dispositivos para pro-

cessamento de pagamento eletrónico em veículo; 

hardware de computador para lançamento, coordena-

ção, calibração, direção e gestão de frota de veículos; 

hardware de computador para transmissão de dados 

dentro de um veículo e para comunicações entre veículos 

e uma plataforma baseada na nuvem; aparelhos de vi-

sualização de informações LED para automóveis; de-

tetores de objetos a laser para uso em veículo; apare-

lhos informáticos para controlo e telecomando de veí-

culos; monitores de computador; componentes e peças 

de computadores; hardware de computador; periféri-

cos adaptados para uso com computadores; cartuchos 

de jogos de vídeo; artigos de vestuário de proteção 

para serem usados por motociclistas para proteção 

contra acidentes ou ferimentos; ficheiros de música 

descarregáveis; ficheiros multimédia descarregáveis; fi-

cheiros de imagem descarregáveis; gráficos de compu-

tador descarregáveis; imagens descarregáveis; cartões 

plásticos codificados; bilhetes descarregáveis; mapas 

eletrónicos descarregáveis; mapas digitais para compu-

tador; software de sistemas operativos para conteúdos 

do metaverso; software de jogos para o metaverso; in-

terfaces para o metaverso; ficheiros de dados gravados 

de metadados contendo informações sobre ativos digi-

tais; ficheiros de imagem descarregáveis de mercado-

rias virtuais, nomeadamente, vestuário, sapatos, sacos, 

chapelaria, artigos de ótica, aparelhos de desporto, 

obras de arte, pinturas, brinquedos, para o metaverso; 

ficheiros de imagem descarregáveis de automóveis 

para o metaverso; ficheiros de imagem descarregáveis 

imagens de personagens para o metaverso; ficheiros de 

imagem descarregáveis de avatares para o metaverso; 

software para tokens não fungíveis; software para o 

metaverso; software de computador para armazena-

mento automático de dados das transações de tokens 

não fungíveis baseados em cadeia de blocos (blo-

ckchain); software de computador para emissão, tran-

sação, venda, gestão, e verificação de tokens não fungí-

veis baseados em cadeia de blocos (blockchain); tokens 

não fungíveis baseados em cadeia de blocos; software 

de computador para emissão, transação, venda, gestão, 

e verificação de propriedade baseados em cadeia de 

blocos (blockchain) e licenciamento de conteúdo digi-

tal; software descarregável para dinheiro virtual; pro-

gramas de computador descarregáveis para pagamento 

de moeda eletrónica; software aplicativo de computa-

dor para experiência do metaverso; software de distri-

buição de conteúdo do metaverso; software de compu-

tador para prestação de conteúdo do metaverso; 

software de jogos para telefones inteligentes a fim de 

indiretamente experimentar várias informações atra-

vés do metaverso; software de visualização de vídeos; 

software para os fins de edição/armazenamento/parti-

lha/ /difusão/envio/visualização de imagens/vídeos ou 

de conversa; software aplicativo de computador para 

câmaras de telemóveis baseado em realidade virtual 

ou aumentada; programas e software de computador 

com serviço que converte automaticamente retratos 

em imagens de avatar 3D; software para criação/mani-

pulação/colaboração de ambientes virtuais tridimen-

sionais; software informático de comércio eletrónico 

de tokens não fungíveis; software de computador para 

usar em implementação do metaverso; software de 

computador para serviço do metaverso; software para 

navegação de um ambiente de realidade aumentada; 

software de realidade virtual; software para experiên-

cias de realidade virtual; software para navegação de 

um ambiente de realidade virtual; software de realida-

de virtual que permite aos utilizadores experimenta-

rem visualização, manipulação e imersão de realidade 

virtual; software de realidade aumentada para experi-

ências interativas; software de realidade virtual para 

experiências interativas; software para experiências de 

realidade aumentada; software de realidade aumenta-

da; software de realidade virtual que permite aos utili-

zadores prestarem experiências de realidade virtual 

com computadores/tablets/dispositivos móveis/telemó-

veis.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092538

[210]  N.º : N/199023

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Cadeiras de rodas; paraquedas; trato-

res; veículos de locomoção por terra, por ar, por água 

e sobre carris; drones civis; veículos aéreos; aeronaves 

não pilotadas; veículos terrestres; scooters para pes-

soas de mobilidade reduzida; carros robóticos; cami-

nhões; veículos de transporte automáticos; automóveis 

sem condutor [veículos autónomos]; autocarros; peças 

estruturais para autocarros; carros de desporto; furgo-

netas; peças e acessórios para motociclos; motociclos; 

automóveis sem condutor [veículos autónomos]; auto-

móveis com sistema de condução autónomo; automó-

veis; sistemas de aviso de afastamento da faixa de ro-

dagem para automóveis; peças e acessórios para auto-

móveis; scooters elétricas; carro elétricos; scooters hí-

bridos; veículos de campismo; autocaravanas; veículos 

para deficientes físicos; bicicletas; bicicletas elétricas; 

pneus para automóveis; amortecedores de suspensão 

para veículos; travões para veículos terrestres; tratores 

para fins agrícolas; motores para veículos terrestres; 

motores elétricos para veículos terrestres; correias de 

borracha para veículos terrestres; acoplamentos para 

veículos terrestres; motores elétricos para automóveis.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092539

[210]  N.º : N/199024

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; organização de exposições 

com fins comerciais/promocionais e de publicidade; or-

ganização de exposições e eventos com fins comerciais/ 

/promocionais e de publicidade; marketing; demons-

tração de produtos; promoção de vendas [para tercei-

ros]; publicidade de automóveis para a venda através 

da Internet; fornecimento de informações empresa-

riais e de marketing; serviços de gestão comercial para 

parques de estacionamento; fornecimento de informa-

ções através da Internet relacionadas com a venda de 

automóveis; serviços de comparação de preços; servi-

ços de agências de informações comerciais; serviços de 

intermediação comercial; serviços de assistência, ges-

tão e administração de negócios; assistência, serviços 

de assessoria e consultoria em matéria de organização 

empresarial; serviços de aconselhamento e informação 

comercial aos consumidores na escolha de produtos 

e serviços; fornecimento de recomendações sobre 

produtos a consumidores para fins comerciais; forne-

cimento de informação aos consumidores relativas a 

produtos e serviços; compilação de informação numa 

base de dados informática; serviços de agências de im-

portação-exportação; funções de escritório; serviços 

de encomendas on-line; serviços de leilões; serviços de 

secretariado; organização de assinaturas para meios 

de informação; serviços grossistas relacionados com 

automóveis; serviços de venda a retalho relacionados 

com automóveis; serviços grossistas relacionados com 

peças e acessórios de automóveis; serviços de venda a 

retalho relacionados com peças e acessórios de auto-

móveis; serviços grossistas relacionados com automó-

veis usados; serviços de venda a retalho relacionados 

com automóveis usados; serviços grossistas relaciona-

dos com baterias para automóveis; serviços de venda 

a retalho relacionados com baterias para automóveis; 

serviços grossistas relacionados com ficheiros de 

imagem descarregáveis; serviços de venda a retalho 

relacionados com ficheiros de imagem descarregáveis; 

serviços de venda a retalho em linha para ficheiros 

de imagem descarregáveis com tokens não fungíveis; 

serviços de lojas retalhistas em linha para ficheiros de 

imagem descarregáveis com imagens de personagens 

para o metaverso; serviços de venda a retalho em linha 

de ficheiros de dados gravados; serviços de venda a 

retalho em linha de ficheiros de dados gravados com 

metadados contendo informações sobre ativos digitais; 

serviços de lojas de venda a retalho em linha para ima-

gens digitais descarregáveis; serviços de lojas de venda 

a retalho on-line para fotografias digitais disponíveis 

para descarregar; serviços de venda a retalho on-line 

para gráficos de computador descarregáveis; serviços 

de venda a retalho on-line para gráficos descarregáveis 

para telemóveis; serviços de venda a retalho on-line 

para software de sistemas operativos para computado-

res; serviços de venda a retalho on-line para software 

operativo para computadores; serviços de venda a reta-

lho on-line para software de realidade virtual; promo-

ção de saldos; promoção de vendas para fornecimento 

de software relacionado com avatar; promoção de 
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vendas para fornecimento de software para tokens não 

fungíveis; promoção de vendas para fornecimento de 

ficheiros de imagem descarregáveis; promoção de ven-

das para fornecimento de ficheiros de imagem descar-

regáveis com tokens não fungíveis (NFTs); promoção 

de vendas para fornecimento de ficheiros de imagem 

descarregáveis com mercadorias virtuais, nomeada-

mente, vestuário, sapatos, sacos, chapelaria, artigos de 

ótica, aparelhos de desporto, obras de arte, pinturas, 

brinquedos, para o metaverso; promoção de vendas 

para fornecimento de ficheiros de imagem descarregá-

veis para automóveis com o metaverso; promoção de 

vendas através de fornecimento de mercadorias virtu-

ais descarregáveis, nomeadamente, fornecimento de 

programa de computador para realidade virtual offline 

e online; disponibilização de um espaço de mercado 

online para compradores e vendedores de produtos e 

serviços para o metaverso; serviços de venda a retalho 

relacionados com programas informáticos para gestão 

de conteúdo do metaverso; serviços de venda por gros-

so relacionados com programas informáticos para ges-

tão de conteúdo do metaverso; serviços de venda por 

grosso relacionados com interfaces informáticas para 

o metaverso; serviços de venda a retalho relacionados 

com interfaces informáticas para o metaverso.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092540

[210]  N.º : N/199025

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação/manutenção/reparação de 

carregadores de gás natural comprimido; serviços de 

garagem para manutenção e reparação de veículos 

automóveis; serviços de substituição de bateria de au-

tomóveis; recarga de baterias de veículos; reparação 

e manutenção de veículos; manutenção, conservação 

e reparação de veículos; conservação e reparação de 

automóveis elétricos; serviços de reabastecimento de 

hidrogénio gasoso para veículos; estações de serviço 

[abastecimento de combustível e manutenção]; repara-

ção e manutenção de automóveis e suas partes; forne-

cimento de informações relacionadas com a reparação 

ou manutenção de automóveis; conservação e repara-

ção de automóveis; reparação de interiores de automó-

veis; reparação e manutenção de veículos; inspeção de 

automóveis e seus componentes, antes da manutenção 

e reparação; serviço de abastecimento de gás natural 

para veículos motorizados; manutenção e reparação de 

pneus; serviços de recarga de veículos elétricos; repa-

ração e manutenção de motores para veículos automó-

veis; reparação de dispositivos de travagem; instalação, 

manutenção e reparação de pilhas e acumuladores; re-

carga de pilhas e acumuladores; gestão de bateria; ins-

talação de sistema de partida remota de automóveis; 

serviços de limpeza e lavagem de automóveis; desinfe-

ção para veículos; instalação personalizada de peças 

interiores, exteriores e mecânicas de veículos [tuning]; 

afinação de veículos automóveis [tuning].

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092541

[210]  N.º : N/199026

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Vistorias marít imas, aéreas e ter-

restres; conceção de robôs industriais; conceção de 

equipamento mecânico para fabrico de automóveis; 

serviços de conceção para partes de motores para veí-

culos; conceção de veículos motorizados; conceção de 

automóveis; conceção de produtos; conceção de veí-

culos, peças e componentes de veículos; conceção de 

aparelhos e máquinas para fins de enchimento; servi-

ços de conceção de produtos têxteis para acabamentos 

interiores de veículos motorizados; programação de 

aplicações multimédia; conceção e desenvolvimento 

de software de aplicação para metaverso; conceção e 

desenvolvimento de software de aplicação para passes 
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(tokens) de segurança [dispositivos de encriptação]; 

desenvolvimento de software de computador para con-

teúdo tridimensional ou projeção estereoscópica tridi-

mensional ou tecnologia de animação tridimensional; 

serviços de autenticação de utilizadores utilizando tec-

nologia de cadeia de blocos [blockchain]; engenharia 

de software; planeamento de software de computador 

para fabricação de veículos; desenvolvimento de sof-

tware de controlo para equipamento elétrico de veí-

culos; serviços de conceção e desenvolvimento de sof-

tware; conversão de dados de informação eletrónica; 

conceção e desenvolvimento de software de realidade 

virtual; conceção, manutenção, aluguer e atualização 

de software informático; conceção e desenvolvimento 

de software operacional para o metaverso; conceção 

e desenvolvimento de software de jogos para o me-

taverso; manutenção de software de aplicação para o 

metaverso; manutenção de software operativo para o 

metaverso; manutenção de software de jogos para o 

metaverso; serviços de desenvolvimento de software 

de realidade virtual relacionado com avatar; desen-

volvimento de software de computador; serviços de 

encriptação de dados; desenvolvimento de software 

de processamento de imagem; fornecimento de acesso 

temporário a plataformas de Internet para conteúdo 

em linha; plataformas como um serviço [PaaS]; investi-

gação e desenvolvimento de produtos; serviços de tes-

tes, inspeção e investigação nos domínios de agricul-

tura, pecuária e pesca; investigação relacionada com 

engenharia mecânica; aluguer de robôs de laboratório; 

serviços de engenharia relacionados com robótica; 

serviços de engenharia na indústria de veículo terres-

tre; desenvolvimento de tecnologias para o fabrico de 

circuitos para comunicação sem fios, processamento 

de dados eletrónico, eletrónica de consumo, eletrónica 

para automóveis; inspeção de veículos motorizados an-

tes do transporte [para teste ao desempenho em estra-

da]; inspeção técnica de veículos; inspeção de veículos 

automóveis [para teste ao desempenho em estrada]; 

desenvolvimento de veículos; inspeção de automóveis; 

fornecimento de informações científicas relacionadas 

com o desempenho e a operação de carro; investigação 

tecnológica no domínio de automóveis; serviços de 

análise de pneus de automóveis; investigação e desen-

volvimento de conversores/inversores/carregadores de 

energia para utilizados em sistemas de energia renová-

vel; monitorização de estado do carregamento da ba-

teria; manutenção de software informático para o fun-

cionamento de aparelhos e máquinas de enchimento; 

controlo de qualidade; testes de produtos relacionados 

com formas originais de veículos; inspeção técnica de 

veículos [para teste ao desempenho em estrada]; ins-

peção de automóveis novos e usados para compradores 

e vendedores; garantia de qualidade para automóveis; 

investigação tecnológica de automóveis, incluindo veí-

culos autónomos/veículos elétricos/veículos híbridos/ 

/veículos movidos a hidrogénio/veículos ligados; testes 

ambientais.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092542

[210]  N.º : N/199027

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Chips de adn; fechaduras elétricas 

para veículos; aparelhos para diagnóstico para fins 

científicos; instrumentos laboratoriais, sem ser para 

uso médico; aparelhos e instrumentos de física; apare-

lhos e instrumentos óticos, sem ser para óculos e foto-

gráficos; câmaras para veículos automóveis; câmaras 

para deteção de ângulo morto para expor e eliminar 

os ângulos mortos de dois lados do veículo; caixas ne-

gras [dispositivos de registo de dados] para veículos 

automóveis; câmaras para deteção de veículos automó-

veis; câmaras de visão noturna com condutas de ar in-

corporadas; aparelhos fotográficos; aparelhos para vi-

deoconferência; sistemas de cinema em casa; apare-

lhos de ensino audiovisual; sensores de distância; sen-

sores de deteção de luz e distância [LIDAR] para veí-

culos autónomos para identificar objetos e movimen-

tos; sensores de deteção de movimentos para ângulo 

morto; sensores de deteção de objetos para ângulo 

morto; sensores de movimento para ângulo morto; 

sensores para medir a velocidade; aparelhos para tes-

tes de travões de veículos; aparelhos para testes de 

transmissões de veículos; termostatos para veículos; 

aparelhos para conduzir veículos automaticamente; 

sensores de estacionamento para veículos; registadores 

quilométricos para veículos; aparelhos para diagnósti-
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co para veículos; indicadores automáticos de perda de 

pressão nos pneus; detetores de movimento; sensores 

para deteção de posição, velocidade, aceleração e tem-

peratura; sensores para deteção de posição; aparelhos 

de controlo automático da velocidade do veículo; sen-

sores de movimento para veículos automóveis; senso-

res eletrónicos para veículos automóveis, nomeada-

mente, sensores de segurança para a frente e trás; sen-

sores de velocidade para veículos automóveis; apare-

lhos de diagnóstico a bordo ( OBD») para automó-

veis; sensores eletrónicos para automóveis, nomeada-

mente, unidades de deteção para usar em controlo de 

atuação e operação de aparelhos e equipamentos de 

segurança de veículos automóveis; sensores eletrónicos 

para automóveis, nomeadamente, sensores para usar 

em controlo de atuação e operação de aparelhos e 

equipamentos de segurança de veículos automóveis; 

sensores de estacionamento e de localização para veí-

culos automóveis; sensores de estacionamento para veí-

culos automóveis; sensores de colisão para veículos 

automóveis; odómetros; sensores de proximidade para 

veículos automóveis; sensores eletrónicos para veículos 

automóveis; sensores de distância lateral para veículos 

automóveis; sensores de segurança lateral para veícu-

los automóveis; instrumentos de medida; aparelhos e 

instrumentos de controlo da velocidade de um veículo; 

sensores de temperatura e ambiental para medir a pre-

sença de objetos no ambiente, e de velocidade, trajetó-

ria, e objetos entrantes; óculos de proteção; óculos de 

sol; óculos [ótica]; estojos para óculos; aparelhos para 

o registo do tempo; máquinas de calcular, aparelhos e 

computadores para processamento de dados; apare-

lhos para aviso para sons virtuais de motores de veícu-

los automóveis; alarmes de colisão; alarmes para siste-

ma de monitorização de pressão dos pneus; aparelhos 

de prevenção de roubos; sinalização luminosa ou me-

cânica; lâmpadas de aviso para veículos; veículos de 

combate a incêndios; sensores do ar para veículos au-

tomóveis; carregadores USB para uso em veículo auto-

móveis; aparelhos robóticos de controlo elétrico; fon-

tes de alimentação elétrica ininterrupta; reguladores 

de voltagem para veículos; aparelhos elétricos de con-

trolo para motores; dispositivos de carregamento para 

equipamento recarregável; estações de carregamento 

para veículos elétricos; controladores de produção de 

energia elétrica; aparelhos elétricos de controlo; insta-

lações elétricas de controlo; aparelhos e instrumentos 

de regulação da eletricidade; aparelhos elétricos de 

controlo; aparelhos e instrumentos para transmissão, 

distribuição, transformação, armazenagem, regulação 

ou controlo da corrente elétrica; retificadores de cor-

rente; aparelhos para ajustar faróis de veículos; módu-

los solares; baterias de veículos; pilhas de combustível; 

baterias para automóveis; baterias recarregáveis; bate-

rias para veículos elétricos; baterias elétricas; baterias 

de níquel-hidrogénio; aparelhos de acumulação de 

energia compostos por baterias; baterias externas (ba-

terias recarregáveis); aparelhos e instrumentos de me-

dição elétrica; cabos de arranque para motores; cabos, 

fios, condutores elétricos e acessórios dos mesmos; ca-

bos elétricos híbridos; caixas negras [dispositivos de 

registo de dados]; sistemas de processamento de voz; 

aparelhos de gravação de vídeo para veículos; leitores 

de cassetes para automóveis; relógios inteligentes; 

computadores portáteis de uso pessoal; aparelhos para 

gravação, transmissão ou reprodução de som, imagens 

e dados; aparelhos de monitorização remota; instru-

mentos eletrónicos de monitorização sem ser para uso 

médico; aparelhos de monitorização televisiva; instru-

mentos de posicionamento global; serviços de acompa-

nhamento e localização de posicionamento global; 

aparelhos de controlo remoto para instrumentos de 

automação industrial; detetores de objetos de radar 

para veículos; dispositivos elétricos para ignição à dis-

tância para veículos; aparelhos de navegação para veí-

culos [computadores de bordo]; aparelhos de controlo 

remoto; instrumentos de posicionamento global para 

carros; aparelhos elétricos para telecomunicações; na-

vegação audiovisual para veículos fixados com sistema 

de pagamento simples incorporado; aparelhos de tele-

comunicações para uso em carros; terminais para 

transações eletrónicas incorporados em carros; termi-

nais eletrónicos para cobrança de portagem na autoes-

trada; robôs de laboratório; robôs humanoides com in-

teligência artificial para investigação científica; software 

para controlo de robôs; software de computador des-

carregável para prestação de informações relacionadas 

com histórico de informações sobre viagens de veícu-

los, gestão do local de estacionamento, informação 

sobre a viagem, gestão da saúde do veículo, informa-

ção sobre condução e dados promocionais de terceiros 

sob a forma de publicidade para condutores; software 

de computador descarregável e gravado para condução 

autónoma de veículos automóveis; software de compu-

tador gravado para processamento de dados para 

controlo de condução autónoma; software de compu-

tador descarregável e gravado para navegação, dire-

ção, cal ibração e gestão de veículos autónomos; 

software descarregável para identificação do local de 

estacionamento; software de computador descarregá-
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vel e gravado para navegação de veículos automóveis; 

software de computador gravado para lançamento, co-

ordenação, calibração, direção e gestão da frota de veí-

culos; software de computador descarregável e grava-

do para controlo de redes de comunicação de veículo; 

plataformas de software de computador descarregável 

e gravado para sistemas de segurança avançada e assis-

tência ao condutor para veículos; programas e software 

de computador para veículos; software descarregável 

para controlo e telecomandos de veículos; bases de da-

dos; software de computador para pagamento simples; 

software aplicativo de computador para uso em telefo-

nes inteligentes para pagamento simples; software de 

navegação audiovisual em veículo para pagamento 

simples; software para, de modo seguro, armazena-

mento e recuperação de dados e transmissão de infor-

mação de clientes utilizado por indivíduos, instituições 

bancárias e financeiras para pagamento eletrónico; 

software aplicativo descarregável para telefones inteli-

gentes; software de computador para utilizar com pla-

neadores de rota, mapas eletrónicos e dicionários digi-

tais para fins de navegação; software aplicativo de 

computador para telefones inteligentes para usar em 

aluguer de automóveis e manutenção de automóveis de 

aluguer; software de computador para facilitação de 

transações de pagamento utilizando meios eletrónicos 

através de redes sem fios, rede informática mundial 

e/ou dispositivos móveis de telecomunicações; aplica-

ções de software informático descarregáveis para usar 

em telefones inteligentes para a prestação de informa-

ções relacionadas com informação histórica de viagem 

de veículos, gestão de zona de estacionamento, infor-

mação de viagem, gestão de saúde de veículos, infor-

mações de condução e dados promocionais de tercei-

ros sob a forma de publicidade para condutores; 

software de computador descarregável para prestação 

de diagnóstico de veículo remoto, informações de ma-

nutenção de veículos, entretenimento sob a forma de 

exibições de áudio e vídeo em veículo, comunicação de 

terceiros em veículo, função de navegação, e exibições 

audiovisuais em veículo; software aplicativo para tele-

fones inteligentes que permite aos condutores efetua-

rem pagamento simples em veículo em relação com re-

abastecimento, estacionamento, utilização de porta-

gem e compra de produtos em várias lojas; software 

aplicativo para telefones inteligentes que permite aos 

condutores efetuarem pagamento simples em veículo 

em relação com reabastecimento, estacionamento, uti-

lização de portagem e compra de produtos em várias 

lojas, bem como encomendas de alimentos e bebidas 

em veículo; software de computador que permite aos 

condutores efetuarem pagamento simples em veículo 

em relação com reabastecimento, estacionamento, uti-

lização de portagem e compra de produtos em várias 

lojas, bem como encomendas de alimentos e bebidas 

em veículo; software de aplicação para prestação de 

serviços de agência de pagamentos eletrónicos; software 

de computador para plataforma de pagamento simples 

em veículo; software aplicativo para telefones inteli-

gentes acessível a sistemas em veículo; programa de 

computador para pagamento simples através de nave-

gação audiovisual; firmware de computador para pla-

taforma de pagamento simples em veículo; software 

aplicativo para telefones inteligentes para pagamento 

simples em veículo; software aplicativo de computador 

para telefones inteligentes para uso em gestão de alu-

guer de veículos e manutenção de veículos; software 

aplicativo de computador para telefones inteligentes 

para um aluguer de veículos; aplicações de software 

informático descarregáveis para telemóveis para uso 

em operação e gestão de veículos; software gravado 

para a condução segura de automóveis; aplicações de 

software informático descarregáveis para veículos; 

software aplicativo de computador para computadores 

e dispositivos móveis, nomeadamente, software para 

localizar e partilhar informações relacionadas com es-

tações de carregamento para veículos elétricos; cartões 

codificados para usar na transferência eletrónica rela-

cionada com transações financeiras; hardware de com-

putador para usar com sistemas de navegação por saté-

lite e/ou sistemas de navegação GPS para fins de nave-

gação; aparelho de processamento de dados; hardware 

de computador para facilitação de transações de paga-

mento utilizando meios eletrónicos através de redes 

sem fio, redes informáticas mundiais e/ou dispositivos 

móveis de telecomunicações; instalações de laser, sem 

ser para uso médico, para deteção de distâncias a obje-

tos; dispositivos de pilotagem automática para veícu-

los; simuladores para dispositivos óticos; simuladores 

de treino para a condução de veículos; simuladores de 

voo para aeronaves; terminais de pagamento eletróni-

co operados por cartões codificados, cartões de valor 

armazenado, cartões pré-pagos e cartões de circuitos 

integrados [smart cards]; equipamento para reconheci-

mento de voz; aparelhos de gravação digital de condu-

ção de automóveis; caixas negras [dispositivos de re-

gisto de dados] para automóveis; sistemas de entrada 

sem chave eletrónicos para automóveis; aparelhos de 

controlo eletrónico para condução autónoma de veícu-

los; aparelhos informáticos para identificação de locais 
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de estacionamento; terminais de segurança para tran-

sações eletrónicos em veículo; dispositivos para pro-

cessamento de pagamento eletrónico em veículo; 

hardware de computador para lançamento, coordena-

ção, calibração, direção e gestão de frota de veículos; 

hardware de computador para transmissão de dados 

dentro de um veículo e para comunicações entre veí-

culos e uma plataforma baseada na nuvem; aparelhos 

de visualização de informações LED para automóveis; 

detetores de objetos a laser para uso em veículo; apa-

relhos informáticos para controlo e telecomando de 

veículos; monitores de computador; componentes e 

peças de computadores; hardware de computador; pe-

riféricos adaptados para uso com computadores; car-

tuchos de jogos de vídeo; artigos de vestuário de pro-

teção para serem usados por motociclistas para prote-

ção contra acidentes ou ferimentos; ficheiros de música 

descarregáveis; ficheiros multimédia descarregáveis; fi-

cheiros de imagem descarregáveis; gráficos de compu-

tador descarregáveis; imagens descarregáveis; cartões 

plásticos codificados; bilhetes descarregáveis; mapas 

eletrónicos descarregáveis; mapas digitais para compu-

tador; software de sistemas operativos para conteúdos 

do metaverso; software de jogos para o metaverso; in-

terfaces para o metaverso; ficheiros de dados gravados 

de metadados contendo informações sobre ativos digi-

tais; ficheiros de imagem descarregáveis de mercado-

rias virtuais, nomeadamente, vestuário, sapatos, sacos, 

chapelaria, artigos de ótica, aparelhos de desporto, 

obras de arte, pinturas, brinquedos, para o metaverso; 

ficheiros de imagem descarregáveis de automóveis 

para o metaverso; ficheiros de imagem descarregáveis 

imagens de personagens para o metaverso; ficheiros de 

imagem descarregáveis de avatares para o metaverso; 

software para tokens não fungíveis; software para o 

metaverso; software de computador para armazena-

mento automático de dados das transações de tokens 

não fungíveis baseados em cadeia de blocos (blo-

ckchain); software de computador para emissão, tran-

sação, venda, gestão, e verificação de tokens não fungí-

veis baseados em cadeia de blocos (blockchain); tokens 

não fungíveis baseados em cadeia de blocos; software 

de computador para emissão, transação, venda, gestão, 

e verificação de propriedade baseados em cadeia de 

blocos (blockchain) e licenciamento de conteúdo digi-

tal; software descarregável para dinheiro virtual; pro-

gramas de computador descarregáveis para pagamento 

de moeda eletrónica; software aplicativo de computa-

dor para experiência do metaverso; software de distri-

buição de conteúdo do metaverso; software de compu-

tador para prestação de conteúdo do metaverso; sof-

tware de jogos para telefones inteligentes a fim de in-

diretamente experimentar várias informações através 

do metaverso; software de visualização de vídeos; 

software para os fins de edição/armazenamento/parti-

lha/ /difusão/envio/visualização de imagens/vídeos ou 

de conversa; software aplicativo de computador para 

câmaras de telemóveis baseado em realidade virtual 

ou aumentada; programas e software de computador 

com serviço que converte automaticamente retratos 

em imagens de avatar 3D; software para criação/mani-

pulação/colaboração de ambientes virtuais tridimen-

sionais; software informático de comércio eletrónico 

de tokens não fungíveis; software de computador para 

usar em implementação do metaverso; software de 

computador para serviço do metaverso; software para 

navegação de um ambiente de realidade aumentada; 

software de realidade virtual; software para experiên-

cias de realidade virtual; software para navegação de 

um ambiente de realidade virtual; software de realida-

de virtual que permite aos utilizadores experimenta-

rem visualização, manipulação e imersão de realidade 

virtual; software de realidade aumentada para experi-

ências interativas; software de realidade virtual para 

experiências interativas; software para experiências de 

realidade aumentada; software de realidade aumenta-

da; software de realidade virtual que permite aos utili-

zadores prestarem experiências de realidade virtual 

com computadores/tablets/dispositivos móveis/telemó-

veis.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092543

[210]  N.º : N/199028

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Cadeiras de rodas; paraquedas; trato-

res; veículos de locomoção por terra, por ar, por água 

e sobre carris; drones civis; veículos aéreos; aeronaves 
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não pilotadas; veículos terrestres; scooters para pes-

soas de mobilidade reduzida; carros robóticos; cami-

nhões; veículos de transporte automáticos; automóveis 

sem condutor [veículos autónomos]; autocarros; peças 

estruturais para autocarros; carros de desporto; furgo-

netas; peças e acessórios para motociclos; motociclos; 

automóveis sem condutor [veículos autónomos]; auto-

móveis com sistema de condução autónomo; automó-

veis; sistemas de aviso de afastamento da faixa de ro-

dagem para automóveis; peças e acessórios para auto-

móveis; scooters elétricas; carro elétricos; scooters hí-

bridos; veículos de campismo; autocaravanas; veículos 

para deficientes físicos; bicicletas; bicicletas elétricas; 

pneus para automóveis; amortecedores de suspensão 

para veículos; travões para veículos terrestres; tratores 

para fins agrícolas; motores para veículos terrestres; 

motores elétricos para veículos terrestres; correias de 

borracha para veículos terrestres; acoplamentos para 

veículos terrestres; motores elétricos para automóveis.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092544

[210]  N.º : N/199029

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; organização de exposições 

com fins comerciais/promocionais e de publicidade; or-

ganização de exposições e eventos com fins comerciais/ 

/promocionais e de publicidade; marketing; demons-

tração de produtos; promoção de vendas [para tercei-

ros]; publicidade de automóveis para a venda através 

da Internet; fornecimento de informações empresa-

riais e de marketing; serviços de gestão comercial para 

parques de estacionamento; fornecimento de informa-

ções através da Internet relacionadas com a venda de 

automóveis; serviços de comparação de preços; servi-

ços de agências de informações comerciais; serviços de 

intermediação comercial; serviços de assistência, ges-

tão e administração de negócios; assistência, serviços 

de assessoria e consultoria em matéria de organização 

empresarial; serviços de aconselhamento e informação 

comercial aos consumidores na escolha de produtos 

e serviços; fornecimento de recomendações sobre 

produtos a consumidores para fins comerciais; forne-

cimento de informação aos consumidores relativas a 

produtos e serviços; compilação de informação numa 

base de dados informática; serviços de agências de im-

portação-exportação; funções de escritório; serviços 

de encomendas on-line; serviços de leilões; serviços de 

secretariado; organização de assinaturas para meios 

de informação; serviços grossistas relacionados com 

automóveis; serviços de venda a retalho relacionados 

com automóveis; serviços grossistas relacionados com 

peças e acessórios de automóveis; serviços de venda a 

retalho relacionados com peças e acessórios de auto-

móveis; serviços grossistas relacionados com automó-

veis usados; serviços de venda a retalho relacionados 

com automóveis usados; serviços grossistas relaciona-

dos com baterias para automóveis; serviços de venda 

a retalho relacionados com baterias para automóveis; 

serviços grossistas relacionados com ficheiros de 

imagem descarregáveis; serviços de venda a retalho 

relacionados com ficheiros de imagem descarregáveis; 

serviços de venda a retalho em linha para ficheiros 

de imagem descarregáveis com tokens não fungíveis; 

serviços de lojas retalhistas em linha para ficheiros de 

imagem descarregáveis com imagens de personagens 

para o metaverso; serviços de venda a retalho em linha 

de ficheiros de dados gravados; serviços de venda a 

retalho em linha de ficheiros de dados gravados com 

metadados contendo informações sobre ativos digitais; 

serviços de lojas de venda a retalho em linha para ima-

gens digitais descarregáveis; serviços de lojas de venda 

a retalho on-line para fotografias digitais disponíveis 

para descarregar; serviços de venda a retalho on-line 

para gráficos de computador descarregáveis; serviços 

de venda a retalho on-line para gráficos descarregáveis 

para telemóveis; serviços de venda a retalho on-line 

para software de sistemas operativos para computado-

res; serviços de venda a retalho on-line para software 

operativo para computadores; serviços de venda a reta-

lho on-line para software de realidade virtual; promo-

ção de saldos; promoção de vendas para fornecimento 

de software relacionado com avatar; promoção de 

vendas para fornecimento de software para tokens não 

fungíveis; promoção de vendas para fornecimento de 

ficheiros de imagem descarregáveis; promoção de ven-

das para fornecimento de ficheiros de imagem descar-

regáveis com tokens não fungíveis (NFTs); promoção 
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de vendas para fornecimento de ficheiros de imagem 

descarregáveis com mercadorias virtuais, nomeada-

mente, vestuário, sapatos, sacos, chapelaria, artigos de 

ótica, aparelhos de desporto, obras de arte, pinturas, 

brinquedos, para o metaverso; promoção de vendas 

para fornecimento de ficheiros de imagem descarregá-

veis para automóveis com o metaverso; promoção de 

vendas através de fornecimento de mercadorias virtu-

ais descarregáveis, nomeadamente, fornecimento de 

programa de computador para realidade virtual offline 

e online; disponibilização de um espaço de mercado 

online para compradores e vendedores de produtos e 

serviços para o metaverso; serviços de venda a retalho 

relacionados com programas informáticos para gestão 

de conteúdo do metaverso; serviços de venda por gros-

so relacionados com programas informáticos para ges-

tão de conteúdo do metaverso; serviços de venda por 

grosso relacionados com interfaces informáticas para 

o metaverso; serviços de venda a retalho relacionados 

com interfaces informáticas para o metaverso.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092545

[210]  N.º : N/199030

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação/manutenção/reparação de 

carregadores de gás natural comprimido; serviços de 

garagem para manutenção e reparação de veículos 

automóveis; serviços de substituição de bateria de au-

tomóveis; recarga de baterias de veículos; reparação 

e manutenção de veículos; manutenção, conservação 

e reparação de veículos; conservação e reparação de 

automóveis elétricos; serviços de reabastecimento de 

hidrogénio gasoso para veículos; estações de serviço 

[abastecimento de combustível e manutenção]; repara-

ção e manutenção de automóveis e suas partes; forne-

cimento de informações relacionadas com a reparação 

ou manutenção de automóveis; conservação e repara-

ção de automóveis; reparação de interiores de automó-

veis; reparação e manutenção de veículos; inspeção de 

automóveis e seus componentes, antes da manutenção 

e reparação; serviço de abastecimento de gás natural 

para veículos motorizados; manutenção e reparação de 

pneus; serviços de recarga de veículos elétricos; repa-

ração e manutenção de motores para veículos automó-

veis; reparação de dispositivos de travagem; instalação, 

manutenção e reparação de pilhas e acumuladores; re-

carga de pilhas e acumuladores; gestão de bateria; ins-

talação de sistema de partida remota de automóveis; 

serviços de limpeza e lavagem de automóveis; desinfe-

ção para veículos; instalação personalizada de peças 

interiores, exteriores e mecânicas de veículos [tuning]; 

afinação de veículos automóveis [tuning].

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092546

[210]  N.º : N/199031

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

[730]  Requerente : Hyundai Motor Company

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Vistorias marít imas, aéreas e ter-

restres; conceção de robôs industriais; conceção de 

equipamento mecânico para fabrico de automóveis; 

serviços de conceção para partes de motores para veí-

culos; conceção de veículos motorizados; conceção de 

automóveis; conceção de produtos; conceção de veí-

culos, peças e componentes de veículos; conceção de 

aparelhos e máquinas para fins de enchimento; servi-

ços de conceção de produtos têxteis para acabamentos 

interiores de veículos motorizados; programação de 

aplicações multimédia; conceção e desenvolvimento 

de software de aplicação para metaverso; conceção e 

desenvolvimento de software de aplicação para passes 

(tokens) de segurança [dispositivos de encriptação]; 

desenvolvimento de software de computador para con-

teúdo tridimensional ou projeção estereoscópica tridi-

mensional ou tecnologia de animação tridimensional; 

serviços de autenticação de utilizadores utilizando tec-
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nologia de cadeia de blocos [blockchain]; engenharia 

de software; planeamento de software de computador 

para fabricação de veículos; desenvolvimento de software 

de controlo para equipamento elétrico de veículos; 

serviços de conceção e desenvolvimento de software; 

conversão de dados de informação eletrónica; conce-

ção e desenvolvimento de software de realidade vir-

tual; conceção, manutenção, aluguer e atualização de 

software informático; conceção e desenvolvimento de 

software operacional para o metaverso; conceção e de-

senvolvimento de software de jogos para o metaverso; 

manutenção de software de aplicação para o metaver-

so; manutenção de software operativo para o metaver-

so; manutenção de software de jogos para o metaverso; 

serviços de desenvolvimento de software de realidade 

virtual relacionado com avatar; desenvolvimento de 

software de computador; serviços de encriptação de 

dados; desenvolvimento de software de processamento 

de imagem; fornecimento de acesso temporário a pla-

taformas de Internet para conteúdo em linha; plata-

formas como um serviço [PaaS]; investigação e desen-

volvimento de produtos; serviços de testes, inspeção 

e investigação nos domínios de agricultura, pecuária 

e pesca; investigação relacionada com engenharia 

mecânica; aluguer de robôs de laboratório; serviços 

de engenharia relacionados com robótica; serviços de 

engenharia na indústria de veículo terrestre; desen-

volvimento de tecnologias para o fabrico de circuitos 

para comunicação sem fios, processamento de dados 

eletrónico, eletrónica de consumo, eletrónica para 

automóveis; inspeção de veículos motorizados antes 

do transporte [para teste ao desempenho em estrada]; 

inspeção técnica de veículos; inspeção de veículos 

automóveis [para teste ao desempenho em estrada]; 

desenvolvimento de veículos; inspeção de automóveis; 

fornecimento de informações científicas relacionadas 

com o desempenho e a operação de carro; investigação 

tecnológica no domínio de automóveis; serviços de 

análise de pneus de automóveis; investigação e desen-

volvimento de conversores/inversores/carregadores de 

energia para utilizados em sistemas de energia renová-

vel; monitorização de estado do carregamento da ba-

teria; manutenção de software informático para o fun-

cionamento de aparelhos e máquinas de enchimento; 

controlo de qualidade; testes de produtos relacionados 

com formas originais de veículos; inspeção técnica de 

veículos [para teste ao desempenho em estrada]; ins-

peção de automóveis novos e usados para compradores 

e vendedores; garantia de qualidade para automóveis; 

investigação tecnológica de automóveis, incluindo veí-

culos autónomos/veículos elétricos/veículos híbridos/ 

/veículos movidos a hidrogénio/veículos ligados; testes 

ambientais.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/05/18  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0092547

[210]  N.º : N/199144

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

[730]  Requerente : Novugen Pharma Sdn. Bhd.

  Endereço : No. 3, Jalan Jururancang U1/21, Hi-

com Glenmarie Industrial Park, 40150 Shah Alam, 

Selangor, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos; alimentos 

e substâncias dietéticas adaptadas para uso médico; 

suplementos dietéticos para humanos; suplementos nu-

tricionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199218

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

[730]  Requerente : Dr. Martens  International 

Trading GmbH

  Endereço : Ahornstrasse 8A, D-82166 Grafelfing, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Dr. Maertens  Marketing 

GmbH

  Endereço : An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Modelos de realidade virtual; merca-

dorias virtuais descarregáveis fornecidas em linha e 

nos mundos virtuais em linha, nomeadamente, pre-

parações de limpeza para calçado, pomadas para cal-

çado, preparações de polimento de calçados, bolsas, 
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carteiras, sacos, mochilas [com duas alças], pastas para 

estudantes, sacos de viagem, pastas para estudantes, 

maletas de viagem, estojos de viagem, pastas [maletas], 

calçado, botas, sandálias, sapatos, palmilhas para cal-

çado, vestuário, cintos, meias, collants [meias], cache-

cóis, luvas [vestuário], collants, chapelaria, chapéus, 

bonés, faixas para absorver a transpiração, e atacado-

res para o calçado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/12  Alemanha

N.º DE 302022100474.7

[210]  N.º : N/199219

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

[730]  Requerente : Dr. Martens  International 

Trading GmbH

  Endereço : Ahornstrasse 8A, D-82166 Grafelfing, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Dr. Maertens  Marketing 

GmbH

  Endereço : An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

line relacionados com mercadorias virtuais fornecidas 

em linha e nos mundos virtuais em linha, nomeada-

mente, preparações de limpeza para calçado, pomadas 

para calçado, preparações de polimento de calçados, 

bolsas, carteiras, sacos, mochilas [com duas alças], pas-

tas para estudantes, sacos de viagem, pastas para estu-

dantes, maletas de viagem, estojos de viagem, pastas 

[maletas], calçado, botas, sandálias, sapatos, palmilhas 

para calçado, vestuário, cintos, meias, collants [meias], 

cachecóis, luvas [vestuário], collants, chapelaria, cha-

péus, bonés, faixas para absorver a transpiração, e ata-

cadores para o calçado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/12  Alemanha

N.º DE 302022100474.7

[210]  N.º : N/199220

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

[730]  Requerente : GFM GmbH Trademarks

  Endereço : An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Modelos de realidade virtual; merca-

dorias virtuais descarregáveis fornecidas em linha e 

nos mundos virtuais em linha, nomeadamente, pre-

parações de limpeza para calçado, pomadas para cal-

çado, preparações de polimento de calçados, bolsas, 

carteiras, sacos, mochilas [com duas alças], pastas para 

estudantes, sacos de viagem, pastas para estudantes, 

maletas de viagem, estojos de viagem, pastas [maletas], 

calçado, botas, sandálias, sapatos, palmilhas para cal-

çado, vestuário, cintos, meias, collants [meias], cache-

cóis, luvas [vestuário], collants, chapelaria, chapéus, 

bonés, faixas para absorver a transpiração, e atacado-

res para o calçado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/12  Alemanha

N.º DE 302022100477.1

[210]  N.º : N/199221

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

[730]  Requerente : GFM GmbH Trademarks

  Endereço : An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

line relacionados com  mercadorias virtuais fornecidas 

em linha e nos mundos virtuais em linha, nomeada-

mente, preparações de limpeza para calçado, pomadas 

para calçado, preparações de polimento de calçados, 

bolsas, carteiras, sacos, mochilas [com duas alças], pas-

tas para estudantes, sacos de viagem, pastas para estu-

dantes, maletas de viagem, estojos de viagem, pastas 

[maletas], calçado, botas, sandálias, sapatos, palmilhas 

para calçado, vestuário, cintos, meias, collants [meias], 

cachecóis, luvas [vestuário], collants, chapelaria, cha-
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péus, bonés, faixas para absorver a transpiração, e ata-

cadores para o calçado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/12  Alemanha

N.º 302022100477.1

[210]  N.º : N/199257

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

[730]  Requerente : PH UC LONG H ER I TAGE 

CORPORATION

  Endereço : 42/24 - 42/26 Road No. 643, Ta Quang 

Buu, Ward No.4, District No. 8, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199258

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

[730]  Requerente : PH UC LONG H ER I TAGE 

CORPORATION

  Endereço : 42/24 - 42/26 Road No. 643, Ta Quang 

Buu, Ward No.4, District No. 8, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199259

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

[730]  Requerente : PH UC LONG H ER I TAGE 

CORPORATION

  Endereço : 42/24 - 42/26 Road No. 643, Ta Quang 

Buu, Ward No.4, District No. 8, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199326

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

[730]  Requerente : 栄

 Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei 

Tecmo Games)

  Endereço : 4-3-6 Minatomirai, Nishi-ku, Yokoha-

ma, Kanagawa, 220-8503 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de vídeo de consu-

mo; programas de jogos de vídeo de consumo descar-

regáveis; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados 

com programas para jogos manuais com ecrãs de 

cristais líquidos; programas para jogos manuais com 

ecrãs de cristais líquidos; programas de jogos de com-

putador; discos acústicos; ficheiros de música descarre-

gáveis; discos de vídeo digital, pré-gravados; ficheiros 

de imagens descarregáveis; programas de jogo para 

máquinas de jogos de vídeo de salões de jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199327

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

[730]  Requerente : Allergan, Inc.

  Endereço : 1 N. Waukegan Road, North Chicago, 

IL 60064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de glaucomas; preparações oftalmológicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199380

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 4 2

203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199381

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 4 2

203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199382

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 4 2

203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199383

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 4 2

203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199384

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 4 2

203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199434

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/30  C h i na

N.º 63658002

[210]  N.º : N/199460

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

593

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199461

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

593

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199514

[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-

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/199528

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

[730]  Requerente : 

 Morfin Holdings Limited

  Endereço : 1

A 201

 Room 201, A block, #1 1st Qian Wan Road, Qianhai 

Shenzhen and Hong Kong Cooperation District, Shen 

Zhen 518000, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199529

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

[730]  Requerente : 

 Morfin Holdings Limited

  Endereço : 1

A 201

 Room 201, A block, #1 1st Qian Wan Road, Qianhai 

Shenzhen and Hong Kong Cooperation District, Shen 

Zhen 518000, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199530

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

[730]  Requerente : 

 Morfin Holdings Limited

  Endereço : 1

A 201

 Room 201, A block, #1 1st Qian Wan Road, Qianhai 

Shenzhen and Hong Kong Cooperation District, Shen 

Zhen 518000, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199531

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

[730]  Requerente : 

 Morfin Holdings Limited

  Endereço : 1

A 201

 Room 201, A block, #1 1st Qian Wan Road, Qianhai 

Shenzhen and Hong Kong Cooperation District, Shen 

Zhen 518000, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199532

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

[730]  Requerente : 

 Morfin Holdings Limited

  Endereço : 1

A 201

 Room 201, A block, #1 1st Qian Wan Road, Qianhai 

Shenzhen and Hong Kong Cooperation District, Shen 

Zhen 518000, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199533

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

[730]  Requerente : 

 Morfin Holdings Limited

  Endereço : 1

A 201

 Room 201, A block, #1 1st Qian Wan Road, Qianhai 

Shenzhen and Hong Kong Cooperation District, Shen 

Zhen 518000, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199549

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 SIG TECHNOLOGY AG

  Endereço : , 18

 Laufengasse 18, 8212 Neuhausen Am Rheinfall, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/02/17  China

N.º 62656847

[210]  N.º : N/199550

[220]  Data de pedido : 2022/07/22

[730]  Requerente : 

 SIG TECHNOLOGY AG

  Endereço : , 18

 Laufengasse 18, 8212 Neuhausen Am Rheinfall, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/02/17  China

N.º 62663111

[210]  N.º : N/199701

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : Parfums Christian Dior

  Endereço : 33 Avenue Hoche, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de perfumaria; produtos 

para maquilhagem; produtos para cosméticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/20  França

N.º 224835609

[210]  N.º : N/199704

[220]  Data de pedido : 2022/07/25

[730]  Requerente : HOWARD JOHNSON INTER-

NATIONAL, INC.

  Endereço : 22 Sylvan Way, Parsippany, New Jer-

sey 07054, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços hoteleiros de complexos turís-

ticos, hotéis, motéis e restaurantes; serviços de aloja-

mento de apartamentos; serviços de aluguer de férias; 

realização de reservas temporárias de alojamento para 

terceiros; serviços de hospitalidade, nomeadamente, o 

fornecimento de alojamento, comida e bebida; servi-

ços de hotéis, acomodação e alojamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199772

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BANK SINOPAC COMPANY LIMITED

  Endereço : 3 36

 No. 36, Nanking East Road, Sec. 3, Taipei 104, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 識 錄

錄

AT M 錄

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Cinzento, branco, azul e 

tons de vermelho, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/199773

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BANK SINOPAC COMPANY LIMITED

  Endereço : 3 36

 No. 36, Nanking East Road, Sec. 3, Taipei 104, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 念

金 金 金

領

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, branco, azul e 

tons de vermelho, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/199774

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BANK SINOPAC COMPANY LIMITED

  Endereço : 3 36

 No. 36, Nanking East Road, Sec. 3, Taipei 104, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

類

料

曆 連

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, branco, azul e 

tons de vermelho, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/199775

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BANK SINOPAC COMPANY LIMITED

  Endereço : 3 36

 No. 36, Nanking East Road, Sec. 3, Taipei 104, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, branco, azul e 

tons de vermelho, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/199776

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BANK SINOPAC COMPANY LIMITED

  Endereço : 3 36

 No. 36, Nanking East Road, Sec. 3, Taipei 104, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行

行數 索

理

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, branco, azul e 

tons de vermelho, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/199777

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BANK SINOPAC COMPANY LIMITED

  Endereço : 3 36
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 No. 36, Nanking East Road, Sec. 3, Taipei 104, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 行 金 金

金

金 理 行 金 金

金 行

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, branco, azul e 

tons de vermelho, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/199778

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BANK SINOPAC COMPANY LIMITED

  Endereço : 3 36

 No. 36, Nanking East Road, Sec. 3, Taipei 104, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

聯

聯 數

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, branco, azul e 

tons de vermelho, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/199779

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BANK SINOPAC COMPANY LIMITED

  Endereço : 3 36

 No. 36, Nanking East Road, Sec. 3, Taipei 104, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

論 樂

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, branco, azul e 

tons de vermelho, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/199780

[220]  Data de pedido : 2022/07/27

[730]  Requerente : 

 BANK SINOPAC COMPANY LIMITED

  Endereço : 3 36

 No. 36, Nanking East Road, Sec. 3, Taipei 104, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, branco, azul e 

tons de vermelho, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/199805

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : 

 TRENDFUL DEVELOPMENT LIMITED

  Endereço : 88 22 2202

 Rm 2202 22/F 88 Hing Fat Street Causeway Bay HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199806

[220]  Data de pedido : 2022/07/28

[730]  Requerente : 

 TRENDFUL DEVELOPMENT LIMITED
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  Endereço : 88 22 2202

 Rm 2202 22/F 88 Hing Fat Street Causeway Bay HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199819

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : JA PA N PROF E SSIONA L 

FOOTBALL LEAGUE

  Endereço : 3-10-15, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; trans-

missão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens 

fixas e em movimento, texto e dados; serviços de ra-

diodifusão; serviços de agências noticiosas; aluguer de 

aparelhos de telecomunicações, incluindo telefones e 

telecopiadoras; transmissão através da Internet de con-

teúdos de vídeos; transmissão através da Internet de 

imagens; transmissão contínua de material de vídeo na 

Internet; serviços de comunicações através da Inter-

net; serviços de transmissão de vídeo a pedido; trans-

missão de informações por cabo; difusão e transmis-

são de programas de televisão por cabo; comunicações 

radiofónicas; serviços de difusão de vídeo através da 

Internet; serviços de difusão pela web; transmissão de 

filmes e programas de televisão através de um serviço 

de vídeo a pedido; difusão de conteúdos multimédia 

através da Internet; teledifusão; serviços de quadros 

informativos eletrónicos; disponibilização de fóruns 

on-line; fornecimento de acesso a chats de Internet; 

disponibilização de fóruns on-line para a transmissão 

de mensagens, comentários e conteúdos multimédia 

entre os utilizadores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, branco e vermelho, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/199820

[220]  Data de pedido : 2022/07/29

[730]  Requerente : JA PA N PROF E SSIONA L 

FOOTBALL LEAGUE

  Endereço : 3-10-15, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização de lotarias; serviços edu-

cativos e de instrução relacionados com as artes, ofí-

cios, desporto ou conhecimentos gerais; preparação, 

direção e organização de seminários; fornecimento de 

publicações eletrónicas, não descarregáveis; bibliote-

cas de referência de literatura e registos documentais; 

serviços de aluguer de livros; publicação de livros; 

exibição de filmes de cinema; produção e distribuição 

de filmes cinematográficos; disponibilização de vídeos 

online, não descarregáveis; exibição de espetáculos 

ao vivo; encenação de peças de teatro; apresentação 

de peças de teatro; apresentação de espectáculos de 

música; disponibilização de música digital da Internet, 

não descarregável; produção de programas de rádio e 

televisão; direção de programas de rádio e televisão; 

organização de eventos desportivos; organização de 

eventos de entretenimento excluindo filmes, espectá-

culos, peças de teatro, espetáculos de música, despor-

tos, corridas de cavalos, corridas de bicicleta, corridas 

de barco e corridas de automóveis; fornecimento de 

instalações desportivas; fornecimento de instalações 

para entretenimento; serviços de jogo prestados online 

a partir de uma rede de computadores; fornecimento 

de instalações para filmes, espetáculos, peças de tea-

tro, música ou formação didática; disponibilização de 

estúdios de áudio ou vídeo; reservas para espetáculos; 

aluguer de equipamento de desporto, exceto veículos; 

fotografia.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, branco e vermelho, 

como se apresenta na imagem.
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[210]  N.º : N/199858

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199859

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199873

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

sas; vestuário de couro ou imitação de couro; cintos 

(vestuário); peles (vestuário); luvas (vestuário); cache-

cóis; gravatas; meias de malha; meias; chinelos; calça-

do de praia, de esqui ou de desporto; roupa interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199874

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[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, 

reparação, renovação, prensagem, limpeza, retoques, 

engomagem, tratamento e transformação (reparação) 

de todos os artigos têxteis e de couro, em particular 

sacos, calçado, vestuário, acessórios de moda, e os 

seus componentes em todos os materiais, em particu-

lar metal, resina, plástico, strass, esmalte; manutenção 

e reparação de relógios e jóias; fornecimento de infor-

mação sobre a reparação e manutenção de todos os 

produtos compostos total ou parcialmente de couro, 

tecidos, têxteis, metal, resina, plástico, strass, esmalte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199875

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40
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[511]  Serviços : Serviços de processamento de mate-

riais, nomeadamente couro, metal, tecidos, têxteis, in-

cluindo o acabamento, o branqueamento, a coloração 

do couro, o corte de têxteis, o corte de tecidos, a cos-

tura, o corte de couro, o corte de tecidos, o desengor-

duramento de couro, o granulado de couro, a imper-

meabilização, a impressão de padrões, a impressão 3D, 

o acolchoamento, o retoque, o tingimento, a costura, o 

bordado, o curtimento de couro, o trabalho de couro; 

informação, aconselhamento e assistência no proces-

samento de materiais; montagem de materiais por en-

comenda para terceiros; reciclagem e recuperação de 

materiais e resíduos; produção de produtos em peles e 

peles sintéticas, reciclagem de metais, vestuário, cou-

ro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199876

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : RATIONAL INTELLECTUAL 

HOLDINGS LIMITED

  Endereço : Douglas Bay Complex, King Edward 

Road, Onchan, IM3 1DZ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático descarregável na 

natureza de uma aplicação móvel; software informáti-

co descarregável para redes sociais e para criação e in-

teracção com comunidades online; software informáti-

co descarregável para criação, gestão e acesso a grupos 

dentro de comunidades virtuais; ferramentas de desen-

volvimento de software; software informático descar-

regável para permitir o desenvolvimento, avaliação, 

teste e manutenção de aplicações de software móvel 

para dispositivos de comunicação electrónicos portá-

teis; software informático descarregável para utiliza-

ção como interface de programação de aplicações 

(API); software descarregável para organização de 

eventos, procura de eventos, calendarização e gestão 

de eventos; software informático descarregável para 

criar, editar, carregar, descarregar, aceder, visualizar, 

publicar, exibir, identificar, fazer blogues, fazer strea-

ming, ligar, anunciar, indicar sentimentos sobre, co-

mentar, interagir com, incorporar, e partilhar ou for-

necer de outra forma meios electrónicos, imagens, ví-

deo, áudio, conteúdos audiovisuais, dados e informa-

ção através da Internet e redes de comunicação; software 

informático descarregável para encontrar conteúdos e 

editores de conteúdos, e para subscrever conteúdos; 

software informático descarregável para criar e gerir 

perfis de meios de comunicação social e contas de uti-

lizadores; equipamento interactivo de fotografia e ví-

deo, nomeadamente, quiosques interactivos para cap-

turar, carregar, editar, imprimir e partilhar imagens e 

vídeos digitais; software informático descarregável 

para transmissão de conteúdos de entretenimento mul-

timédia, conteúdos audiovisuais, conteúdos de vídeo e 

textos e dados associados; software informático des-

carregável para permitir a transmissão de imagens, 

conteúdos e dados áudio, visuais e de vídeo; software 

informático descarregável para modificar fotografias, 

imagens e conteúdos áudio, vídeo e audiovisuais; 

software informático descarregável para utilização na 

captação e edição de fotografias e gravação e edição 

de vídeos; software informático descarregável para 

processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo e 

texto; software informático descarregável para reco-

lha, gestão, organização, sincronização e armazena-

mento de dados e informação; software informático 

descarregável de comércio electrónico para permitir 

aos utilizadores realizar transacções comerciais elec-

trónicas através de um computador global e redes de 

comunicação; software informático descarregável e 

software de aplicação móvel que proporciona um mer-

cado virtual; software informático descarregável para 

enviar e receber mensagens electrónicas, alertas, noti-

ficações e lembretes; software informático descarregá-

vel para partilha de ficheiros; software informático 

descarregável para envio de mensagens; software in-

formático descarregável para motores de busca de 

computador; software informático descarregável que 

permite a indivíduos, grupos, empresas e detentores 

de marcas criar e manter uma presença online e inte-

ragir com comunidades online para fins de marketing; 

software informático descarregável de realidade virtu-

al; software informático descarregável de realidade 

aumentada; software informático descarregável de re-

alidade mista; software informático de realidade vir-

tual para entretenimento interactivo e jogos de reali-

dade virtual; software informático de realidade au-

mentada para entretenimento interactivo e jogos de 

realidade aumentada; software informático descarre-

gáveis para integrar dados electrónicos com ambientes 

do mundo real para fins de entretenimento, educação, 

jogos, comunicação, e redes sociais; software informá-

tico descarregável para utilização em computadores, 
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consolas de videojogos, consolas de videojogos portá-

teis, computadores tablete, dispositivos móveis e tele-

fones móveis para fornecer experiências de realidade 

virtual e realidade aumentada; software informático 

descarregável para operação, configuração e gestão de 

auscultadores e controladores de realidade virtual; 

software informático descarregável para reconheci-

mento de gestos, rastreio de objectos, controlo de mo-

vimentos e visualização de conteúdos; software infor-

mático, firmware e hardware para utilização em ras-

treio e reconhecimento visual, de voz, áudio, movi-

mento, olhos e gestos; software informático descarre-

gável para navegação em ambientes de realidade virtu-

al e realidade aumentada; software informático des-

carregável para permitir aos utilizadores experimentar 

a realidade virtual e a visualização, manipulação e 

imersão da realidade aumentada; software informático 

descarregável para gravação, armazenamento, trans-

missão, recepção, exibição e análise de dados de 

hardware de computador vestíveis; software informático 

descarregável para utilização na criação e concepção 

de software de realidade virtual e realidade aumenta-

da; interface de programação de aplicações (API) para 

software de computador para desenvolver experiências 

de realidade virtual e realidade aumentada; hardware 

de computador de jogo de realidade virtual; hardware 

de computador de jogo de realidade aumentada; 

hardware de computador de jogo de realidade mista; 

hardware de computador de realidade virtual; hardware 

de computador de realidade aumentada; sensores de 

seguimento de movimento para realidade virtual e 

tecnologia de realidade aumentada; hardware de reali-

dade virtual, nomeadamente, auscultadores, óculos e 

controladores para se envolverem em experiências de 

realidade virtual e jogarem jogos de realidade virtual; 

hardware de realidade aumentada, nomeadamente, 

auriculares, óculos e controladores para se envolverem 

em experiências de realidade aumentada e jogarem jo-

gos de realidade aumentada; dispositivos de computa-

ção vestíveis compostos principalmente de software 

informático e ecrãs de visualização para ligação a 

computadores, computadores tablete, dispositivos mó-

veis e telemóveis, a fim de permitir experiências de re-

alidade virtual e de realidade aumentada; hardware e 

software informático para operar dispositivos senso-

res; dispositivos sensores electrónicos, câmaras, pro-

jectores e microfones para detecção, captura e reco-

nhecimento de gestos, rosto e voz; hardware e software 

informático para detecção de objectos, gestos de utili-

zador e comandos; software de jogos electrónicos des-

carregável na natureza de jogos de vídeo, jogos de 

computador, jogos interactivos multimédia, e jogos de 

realidade virtual, aumentada e mista; software de 

computador para controlar o funcionamento de dispo-

sitivos de áudio e vídeo; software informático para exi-

bição de vídeo; software informático descarregável 

para acesso e visualização de texto, imagens e dados 

electrónicos relacionados com conferências no domí-

nio do desenvolvimento de software informático; sof-

tware informático descarregável para converter lin-

guagem natural em comandos executáveis por máqui-

nas; software informático descarregável para facilitar 

a interacção e comunicação entre o ser humano e pla-

taformas de IA (inteligência artificial); interface de 

programação de aplicações (API) para utilização no 

desenvolvimento de plataformas IA (inteligência arti-

ficial), nomeadamente, bots, agentes virtuais e assis-

tentes virtuais; software informático descarregável, 

nomeadamente, uma interface interpretativa para faci-

litar a interacção entre seres humanos e máquinas; 

software informático de inteligência artificial, nomea-

damente, software informático de aprendizagem de 

máquinas, software informático de percepção visual, 

software informático de reconhecimento da fala ou 

linguagem, software informático de tomada de deci-

são, software informático de tradução, software infor-

mático de reconhecimento do toque, software infor-

mático de consulta conversacional, software informáti-

co de conversão de linguagem natural em comandos 

executáveis por máquina, e software informático para 

assistente digital; software informático descarregável 

para assistente virtual que pode executar tarefas ou 

serviços em nome de um utilizador que é activado pela 

entrada do utilizador, consciência de localização, e in-

formação online; software informático descarregável 

para fornecimento de informação ao consumidor; 

software informático descarregável para fornecimento 

de mapas electrónicos; software informático descarre-

gável sensível à localização para pesquisa, determina-

ção e partilha de localizações; software informático 

descarregável para pesquisa e identificação de oportu-

nidades de emprego; software informático descarregá-

vel para identificar e permitir aos utilizadores contactar 

representantes governamentais; software informático 

descarregável para fornecimento de informação mete-

orológica baseada na localização; software informático 

descarregável para fornecimento, ligação ou streaming 

de notícias ou informação sobre eventos actuais; sof-

tware de computador; sistemas operativos de computa-

dor; software informático descarregável para permitir 
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a partilha de dados e a comunicação entre dispositivos 

electrónicos; dispositivos periféricos de computador; 

periféricos para computadores, computadores tablete, 

dispositivos móveis e telefones móveis; dispositivos de 

streaming de meios digitais; auscultadores e auricula-

res; hardware de exibição de vídeo, nomeadamente, 

controladores de vídeo para óculos de vídeo; câmaras; 

dispositivos de carregamento de energia e dispositivos 

de gestão de energia para dispositivos electrónicos mó-

veis; controlos remotos para telemóveis; microfones; 

cartões SIM; software informático descarregável para 

utilização na gestão de relações com clientes (CRM); 

software informático descarregável para utilização na 

facilitação de chamadas de voz sobre protocolo de In-

ternet (VOIP), chamadas telefónicas, videochamadas, 

mensagens de texto, mensagens instantâneas e servi-

ços de redes sociais em linha; equipamento de teleco-

municações para fornecer acesso a terceiros e permitir 

a transmissão de vídeo, dados e voz através de redes 

de comunicações globais, nomeadamente, terminais 

móveis e de acesso a computadores e telemóveis, esta-

ções emissoras de rádio de base e respectivas partes de 

rádio sem fios, transceptores de dados, repetidores de 

dados, routers e switches, circuitos de transmissão, cir-

cuitos integrados, hardware informático, clientes e 

servidores de nuvem móveis, multiplexadores, proces-

sadores de sinais digitais, processadores de sinais de 

radiofrequência, circuitos de comutação móveis, con-

troladores eléctricos de tráfego aéreo, controladores 

eléctricos de mobilidade, controladores eléctricos de 

acesso, controladores eléctricos de porta remota, por-

tas de rádio, antenas, componentes electrónicos de rá-

dio, software para aplicações de telecomunicações, e 

redes centrais móveis que incluem transceptores de 

dados, redes sem fios e gateways para recolha, trans-

missão e gestão de dados, voz e vídeo; software infor-

mático de comunicação e hardware informático de co-

municação para fornecer acesso à Internet; equipa-

mento de telecomunicações; software informático des-

carregável para permitir aos utilizadores realizar tran-

sacções de comércio electrónico através da Internet e 

redes de comunicações; software informático descar-

regável para processar pagamentos electrónicos; sof-

tware informático descarregável para construir inter-

faces de utilizador; software informático descarregá-

vel, para programação personalizada e interactiva de 

televisão (TV) e para utilização na exibição e manipu-

lação de meios visuais, imagens gráficas, textos, foto-

grafias, ilustrações, animação digital, videoclips, fil-

magens e dados áudio; aparelhos e instrumentos de te-

lecomunicações, nomeadamente altifalantes e micro-

fones vendidos como componentes de computadores, 

dispositivos electrónicos digitais móveis e de desgaste 

para o envio e recepção de chamadas telefónicas, men-

sagens de texto, correio electrónico e outros dados di-

gitais, e para utilização na disponibilização de acesso 

à Internet; hardware informático de desgaste; software 

informático descarregável para acesso, monitorização, 

pesquisa, exibição, leitura, recomendação, partilha, 

organização e anúncio de notícias, desporto, meteoro-

logia, comentários e outras informações, conteúdo de 

publicações periódicas, blogues e websites, e outros 

conteúdos de texto, dados, gráficos, imagens, áudio, 

vídeo e multimédia; tecnologia/sistema de cadeia de 

blocos; software informático descarregável para a tec-

nologia de cadeia de blocos; software informático des-

carregável para utilização com moeda digital, moeda 

criptográfica e moeda virtual; software de carteira de 

moeda digital e para serviços de armazenamento de 

moeda digital; software informático descarregável 

para gestão e validação de moeda digital, moeda vir-

tual, moeda criptográfica, activos digitais, activos de 

cadeia de blocos, activos digitalizados, tokens digitais, 

tokens criptográficos; óculos de realidade aumentada; 

auscultadores de realidade aumentada; software infor-

mático de realidade aumentada; software informático 

de realidade aumentada para entretenimento interacti-

vo; software informático de realidade aumentada para 

navegação num ambiente de realidade aumentada; 

software informático de realidade aumentada para 

rastreio de objectos, controlo de movimento e visuali-

zação de conteúdos; software informático de realidade 

aumentada para operar auscultadores de realidade au-

mentada; software informático de realidade aumenta-

da para os utilizadores experimentarem a visualização, 

manipulação e imersão em realidade aumentada; ca-

bos, nomeadamente, cabos electrónicos e cabos de li-

gação; estojos, correias, pulseiras e braçadeiras para 

dispositivos electrónicos de monitorização; software 

informático de aplicação informática para smartpho-

nes e dispositivos móveis nas áreas de fitness e exercí-

cio físico com serviços de treino pessoal, treino, exer-

cícios e avaliações de fitness; software de aplicação in-

formática para utilização em ligação com a configura-

ção e controlo de hardware e periféricos de computa-

dor vestíveis; hardware de computador para exibição 

de dados e vídeo; hardware de computador para utili-

zação na medição do ritmo cardíaco; hardware de 

computador para utilização na realização de electro-

cardiogramas; software informático de sistema opera-
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tivo de computador; ferramentas de desenvolvimento 

de software de computador; software informático para 

o acesso, navegação e pesquisa em bases de dados on-

line; software informático para criar, editar, carregar, 

descarregar, aceder, visualizar, publicar, exibir, identi-

ficar, escrever em blogues, fazer streaming, ligar, ano-

tar, indicar sentimentos sobre, comentar, incorporar, 

transmitir, e partilhar ou de outra forma fornecer 

meios electrónicos ou informação através do computa-

dor a Internet e redes de comunicação; software infor-

mático para criar, gerir e interagir com uma comuni-

dade online; óculos de realidade virtual; auscultadores 

de realidade virtual; software informático de realidade 

virtual; software informático de realidade virtual para 

entretenimento interactivo; software informático de 

realidade virtual para navegação num ambiente de re-

alidade virtual; software informático de realidade vir-

tual para rastreio de objectos, controlo de movimento 

e visualização de conteúdos; software informático de 

realidade virtual para funcionamento de auscultadores 

de realidade virtual; software informático de realidade 

virtual para os utilizadores experimentarem a visuali-

zação, manipulação e imersão da realidade virtual; 

software informático de realidade virtual, aumentada 

e mista para utilização em computadores, consolas de 

jogos de vídeo, consolas portáteis de jogos de vídeo, 

computadores tablete, dispositivos móveis e telemóveis 

para proporcionar experiências de realidade virtual, 

aumentada e mista; relógios digitais, pulseiras digitais 

e pulseiras digitais que comunicam dados a assistentes 

digitais pessoais, smartphones e computadores pesso-

ais através de websites na Internet e outras redes de 

comunicação informática e electrónica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/31  Reino Unido

N.º UK00003772454

[210]  N.º : N/199881

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 (

)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199882

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço :  30 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199883

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço :  30 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199884

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço :  30 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199885

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço :  30 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199886

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço :  30 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199887

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço :  30 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199889

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199890

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199891

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

勐勐 勐勐 552

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199892

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

9 607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199893

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

9 607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199894

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

9 607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199895

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

9 607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199896

[220]  Data de pedido : 2022/08/01
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

9 607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199897

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

9 607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199898

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

9 607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199899

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

9 607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199900

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

9 607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199901

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 9

9 607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199902

[220]  Data de pedido : 2022/08/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 2109

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C PU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199903

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 223 225

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199904

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 塲 135 135C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199905

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199906

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

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199907

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199908

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199909

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199910

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199911

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

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199912

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

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199913

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199914

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199915

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199916

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199917

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199918

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199919

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199920

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199921

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

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Robôs industriais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199922

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

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Robôs humanóides com inteligência 

artificial; robôs de telepresença.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199923

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

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e peças estruturais para 

os mesmos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199924

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

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Marketing; serviços de publicidade 

para a promoção da sensibilização pública para as 

questões ambientais ou assuntos de acidentes de via-

ção.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199925

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

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199926

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

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199927

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

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199928

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 8 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199929

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 8 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199930

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 8 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199931

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M27

Y33 K0

 CMYK C31 M53 Y100 K14

 CMYK C2 M36 Y47 K0

 CMYK C37 M80 Y68 K38

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199932

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M27

Y33 K0

 CMYK C31 M53 Y100 K14

 CMYK C2 M36 Y47 K0

 CMYK C37 M80 Y68 K38

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199933

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M27

Y33 K0

 CMYK C31 M53 Y100 K14

 CMYK C2 M36 Y47 K0

 CMYK C37 M80 Y68 K38

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199934

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M27

Y33 K0

 CMYK C31 M53 Y100 K14

 CMYK C2 M36 Y47 K0

 CMYK C37 M80 Y68 K38

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199935

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M27

Y33 K0

 CMYK C31 M53 Y100 K14

 CMYK C2 M36 Y47 K0

 CMYK C37 M80 Y68 K38

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199936

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : CMYK C0 M27

Y33 K0

 CMYK C31 M53 Y100 K14

 CMYK C2 M36 Y47 K0

 CMYK C37 M80 Y68 K38

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199937

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M27

Y33 K0

 CMYK C31 M53 Y100 K14

 CMYK C2 M36 Y47 K0

 CMYK C37 M80 Y68 K38

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199938

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M27

Y33 K0

 CMYK C31 M53 Y100 K14

 CMYK C2 M36 Y47 K0

 CMYK C37 M80 Y68 K38

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199939

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M27

Y33 K0

 CMYK C31 M53 Y100 K14

 CMYK C2 M36 Y47 K0

 CMYK C37 M80 Y68 K38

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199940

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras
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[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M27

Y33 K0

 CMYK C31 M53 Y100 K14

 CMYK C2 M36 Y47 K0

 CMYK C37 M80 Y68 K38

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199941

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M27

Y33 K0

 CMYK C31 M53 Y100 K14

 CMYK C2 M36 Y47 K0

 CMYK C37 M80 Y68 K38

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199942

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M27

Y33 K0

 CMYK C31 M53 Y100 K14

 CMYK C2 M36 Y47 K0

 CMYK C37 M80 Y68 K38

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199943

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M16

Y31 K0
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 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C0 M55 Y91 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

[210]  N.º : N/199944

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M16

Y31 K0

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C0 M55 Y91 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

[210]  N.º : N/199945

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M16

Y31 K0

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C0 M55 Y91 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

[210]  N.º : N/199946

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M16

Y31 K0

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C0 M55 Y91 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

[210]  N.º : N/199947

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras
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[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M16

Y31 K0

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C0 M55 Y91 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

[210]  N.º : N/199948

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M16

Y31 K0

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C0 M55 Y91 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

[210]  N.º : N/199949

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M16

Y31 K0

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C0 M55 Y91 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

[210]  N.º : N/199950

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M16

Y31 K0

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C0 M55 Y91 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

[210]  N.º : N/199951

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



N.º 40 — 6-10-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15537

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M16

Y31 K0

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C0 M55 Y91 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

[210]  N.º : N/199952

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M16

Y31 K0

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C0 M55 Y91 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

[210]  N.º : N/199953

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M16

Y31 K0

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C0 M55 Y91 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

[210]  N.º : N/199954

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C0 M16

Y31 K0

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C0 M55 Y91 K0
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 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C15 M100 Y69 K4

[210]  N.º : N/199955

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CM YK C6

M79 Y71 K0

 CMYK C0 M50 Y35 K0

 CMYK C0 M16 Y31 K0

 CMYK C47 M14 Y17 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C75 M3 Y37 K0

  CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199956

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CM YK C6

M79 Y71 K0

 CMYK C0 M50 Y35 K0

 CMYK C0 M16 Y31 K0

 CMYK C47 M14 Y17 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C75 M3 Y37 K0

  CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199957

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CM YK C6

M79 Y71 K0

 CMYK C0 M50 Y35 K0

 CMYK C0 M16 Y31 K0

 CMYK C47 M14 Y17 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C75 M3 Y37 K0

  CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199958

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CM YK C6

M79 Y71 K0

 CMYK C0 M50 Y35 K0

 CMYK C0 M16 Y31 K0

 CMYK C47 M14 Y17 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C75 M3 Y37 K0

  CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199959

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CM YK C6

M79 Y71 K0

 CMYK C0 M50 Y35 K0

 CMYK C0 M16 Y31 K0

 CMYK C47 M14 Y17 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C75 M3 Y37 K0

  CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199960

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CM YK C6

M79 Y71 K0

 CMYK C0 M50 Y35 K0

 CMYK C0 M16 Y31 K0

 CMYK C47 M14 Y17 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C75 M3 Y37 K0

  CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199961

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CM YK C6

M79 Y71 K0

 CMYK C0 M50 Y35 K0

 CMYK C0 M16 Y31 K0

 CMYK C47 M14 Y17 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C75 M3 Y37 K0

  CMYK C5 M14 Y92 K0
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[210]  N.º : N/199962

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 25

[511]  P r o d u t o s : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CM YK C6

M79 Y71 K0

 CMYK C0 M50 Y35 K0

 CMYK C0 M16 Y31 K0

 CMYK C47 M14 Y17 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C75 M3 Y37 K0

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199963

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CM YK C6

M79 Y71 K0

 CMYK C0 M50 Y35 K0

 CMYK C0 M16 Y31 K0

 CMYK C47 M14 Y17 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C75 M3 Y37 K0

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199964

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CM YK C6

M79 Y71 K0

 CMYK C0 M50 Y35 K0

 CMYK C0 M16 Y31 K0

 CMYK C47 M14 Y17 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C75 M3 Y37 K0

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199965

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : CM YK C6

M79 Y71 K0

 CMYK C0 M50 Y35 K0

 CMYK C0 M16 Y31 K0

 CMYK C47 M14 Y17 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C75 M3 Y37 K0

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199966

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CM YK C6

M79 Y71 K0

 CMYK C0 M50 Y35 K0

 CMYK C0 M16 Y31 K0

 CMYK C47 M14 Y17 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C75 M3 Y37 K0

 CMYK C5 M14 Y92 K0

[210]  N.º : N/199967

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C20

M77 Y52 K3

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C35 M0 Y26 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C7 M4 Y8 K0

[210]  N.º : N/199968

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C20

M77 Y52 K3

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C35 M0 Y26 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C7 M4 Y8 K0

[210]  N.º : N/199969

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C20

M77 Y52 K3

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C35 M0 Y26 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C7 M4 Y8 K0

[210]  N.º : N/199970

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C20

M77 Y52 K3

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C35 M0 Y26 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C7 M4 Y8 K0

[210]  N.º : N/199971

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C20

M77 Y52 K3

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C35 M0 Y26 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C7 M4 Y8 K0

[210]  N.º : N/199972

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C20

M77 Y52 K3

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C35 M0 Y26 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C7 M4 Y8 K0

[210]  N.º : N/199973

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 24
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C20

M77 Y52 K3

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C35 M0 Y26 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C7 M4 Y8 K0

[210]  N.º : N/199974

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 25

[511]  P r o d u t o s : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C20

M77 Y52 K3

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C35 M0 Y26 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C7 M4 Y8 K0

[210]  N.º : N/199975

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C20

M77 Y52 K3

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C35 M0 Y26 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C7 M4 Y8 K0

[210]  N.º : N/199976

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C20

M77 Y52 K3

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C35 M0 Y26 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C7 M4 Y8 K0

[210]  N.º : N/199977

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C20

M77 Y52 K3

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C35 M0 Y26 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C7 M4 Y8 K0

[210]  N.º : N/199978

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C20

M77 Y52 K3

 CMYK C6 M79 Y71 K0

 CMYK C35 M0 Y26 K0

 CMYK C44 M72 Y84 K59

 CMYK C7 M4 Y8 K0

[210]  N.º : N/199979

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199980

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199981

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 



N.º 40 — 6-10-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15545

[210]  N.º : N/199982

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199983

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199984

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199985

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199986

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 25

[511]  P r o d u t o s : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199987

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade : outras

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199988

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199989

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199990

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 918

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199991

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

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

  Endereço : Via Luigi Rossi, 52, Sumirago (Varese), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

strass (bijuteria); pedras preciosas e semipreciosas; 

fios e fios em metais preciosos (joalharia); correntes e 

alfinetes de jóias ornamentais; pulseiras (joalharia); 

colares (joalharia); anéis (joalharia); pulseiras para 

tornozelos; broches (joalharia); medalhões (joalha-

ria); diademas; botões de punho; clipes para gravatas; 

pingentes (joalharia); amuletos em jóias; relojoaria e 

instrumentos cronométricos; correntes para chaves 

(bijuteria ou imitação de metal precioso); caixas deco-

rativas em metais preciosos; cofres para jóias; estojos 

para relógios e relógios de pulso; guarda-jóias feitos à 

medida; porta-chaves (joalharia); caixas para relógios 

e relógios de pulso; braceletes para relógios; relógios; 

relógios de pulso; relógios de bolso; relógios de chão; 

cronómetros; bolsas para relógios; fivelas para reló-

gios; peças de relógio; caixas de relógios (componentes 

de relógios); caixas para instrumentos horológicos; 

correntes de relógios; agulhas de relógios de parede 

e relógios de pulso; relógios como jóias; movimentos 

de relógio e relojoaria; molas para relógios; vidros 

para relógios; mecanismo de relógios; cronógrafos 

(relógios); cronoscópios; relógios de controle (reló-

gios de referência); relógios de parede e relógios de 

pulso, elétricos; cronómetros (temporizador); relógios 

mecânicos; relógios automáticos; relógios de quartzo; 
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despertadores electrónicos; despertadores mecânicos; 

despertadores de quartzo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199992

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199993

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199994

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199995

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199996

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199997

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199998

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199999

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35 27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200000

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35 27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/200001

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200002

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200003

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200004

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200005

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/200006

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200007

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SOCK FUN

  Endereço : 35

27

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200009

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200010

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200011

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200012

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200013

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200014

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200015

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

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

萜

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/04  União Euro-

peia N.º 018648731

[210]  N.º : N/200016

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

  Endereço : 

6 A 2 B 203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200017

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 A 2 B 203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200022

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 61 13 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200024

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

[730]  Requerente : NANOSYSTEMS S.R.L.

  Endereço : Via del Commercio 76/A, 63100 Asco-

li Piceno (AP) - Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200025

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

[730]  Requerente : NANOSYSTEMS S.R.L.

  Endereço : Via del Commercio 76/A, 63100 Asco-

li Piceno (AP) - Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200026

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

[730]  Requerente : NANOSYSTEMS S.R.L.

  Endereço : Via del Commercio 76/A, 63100 Asco-

li Piceno (AP) - Italy

  Nacionalidade :  Italiana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200027

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

[730]  Requerente : 

 Fairyard Enterprises Limited

  Endereço : 2-12

7 F3

 Flat/ Rm F3, 7/F, Valiant Industrial Centre, 2-12 Au 

Pui Wan Street, Fotan, Shatin, New Territories, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

SD SD

GPS

GPS GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200028

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

[730]  Requerente : 

 Akoni Fashion Limited

  Endereço : 4 701

 Unit 701, 4 Kin Fat Lane, Tuen Mun, New Territories, 

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/200029

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

[730]  Requerente : 

 Akoni Fashion Limited

  Endereço : 4 701

 Unit 701, 4 Kin Fat Lane, Tuen Mun, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : T
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销

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200030

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

[730]  Requerente : 

 Akoni Fashion Limited

  Endereço : 4 701

 Unit 701, 4 Kin Fat Lane, Tuen Mun, New Territories, 

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/200031

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

[730]  Requerente : 

 Akoni Fashion Limited

  Endereço : 4 701

 Unit 701, 4 Kin Fat Lane, Tuen Mun, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : T

销

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200032

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

[730]  Requerente : TORAY KABUSHIKI KAISHA 

(TORAY INDUSTRIES, INC.)

  Endereço : 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 

Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Medicamentos para uso veterinário; 

preparações e substâncias veterinárias.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200033

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

[730]  Requerente : TORAY KABUSHIKI KAISHA 

(TORAY INDUSTRIES, INC.)

  Endereço : 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 

Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Medicamentos para uso veterinário; 

preparações e substâncias veterinárias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200034

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

[730]  Requerente : UNILIN B.V.

  Endereço : Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke Bel-

gium

  Nacionalidade :  Belga

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Materiais de construção não metáli-

cos; soalhos, não metálicos; mosaicos não metálicos 

para pavimentos; pavimento em parquet; parquets es-

tratificados; soalhos laminados; lâminas de parquetes; 

pavimentos em madeira folheada; subpavimentos não 

metálicos; revestimentos em vinil para pavimentos; 

revestimentos em vinil para pavimentar solos; painéis 

para a construção não metálicos; painéis não metálicos 

para pavimentos, paredes e tetos; pranchas em mate-

riais não metálicos para uso na construção; divisórias 

[tabiques] não metálicas; revestimento [guarnições] 

de paredes, não metálicos, para construção; painéis 

de parede feitos de materiais não metálicos; revesti-

mentos [construção] não metálicos; escadas, degraus 

de escadas e vigas de suporte de escadas [partes de 

escadas] não metálicos; perfis em madeira; frisos (não 

metálicos); coberturas não metálicas para juntas de 

expansão; moldes, não metálicos, para cornijas e esca-

das.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200035

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

[730]  Requerente : UNILIN B.V.

  Endereço : Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke Bel-

gium

  Nacionalidade :  Belga

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Revestimentos para chão; carpetes, 

tapetes e esteiras [tapetes]; linóleo; revestimentos para 

chão em vinil; revestimentos de vinil para pavimentos 

existentes; protetores de carpetes; revestimentos de 

parede; revestimentos de parede em vinil.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200036

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

[730]  Requerente : UNILIN B.V.

  Endereço : Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke Bel-

gium

  Nacionalidade :  Belga

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Materiais de construção não metáli-

cos; soalhos, não metálicos; mosaicos não metálicos 

para pavimentos; pavimento em parquet; parquets es-

tratificados; soalhos laminados; lâminas de parquetes; 

pavimentos em madeira folheada; subpavimentos não 

metálicos; revestimentos em vinil para pavimentos; 

revestimentos em vinil para pavimentar solos; painéis 

para a construção não metálicos; painéis não metálicos 

para pavimentos, paredes e tetos; pranchas em mate-

riais não metálicos para uso na construção; divisórias 

[tabiques] não metálicas; revestimento [guarnições] 

de paredes, não metálicos, para construção; painéis 

de parede feitos de materiais não metálicos; revesti-

mentos [construção] não metálicos; escadas, degraus 

de escadas e vigas de suporte de escadas [partes de 

escadas] não metálicos; perfis em madeira; frisos (não 

metálicos); coberturas não metálicas para juntas de 

expansão; moldes, não metálicos, para cornijas e esca-

das.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200037

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

[730]  Requerente : UNILIN B.V.

  Endereço : Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke Bel-

gium

  Nacionalidade :  Belga

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Revestimentos para chão; carpetes, 

tapetes e esteiras [tapetes]; linóleo; revestimentos para 

chão em vinil; revestimentos de vinil para pavimentos 

existentes; protetores de carpetes; revestimentos de 

parede; revestimentos de parede em vinil.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200038

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

[730]  Requerente : UNILIN B.V.

  Endereço : Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke Bel-

gium

  Nacionalidade :  Belga

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Materiais de construção não metáli-

cos; soalhos, não metálicos; mosaicos não metálicos 

para pavimentos; pavimento em parquet; parquets es-

tratificados; soalhos laminados; lâminas de parquetes; 

pavimentos em madeira folheada; subpavimentos não 

metálicos; revestimentos em vinil para pavimentos; 

revestimentos em vinil para pavimentar solos; painéis 

para a construção não metálicos; painéis não metálicos 

para pavimentos, paredes e tetos; pranchas em mate-

riais não metálicos para uso na construção; divisórias 

[tabiques] não metálicas; revestimento [guarnições] 

de paredes, não metálicos, para construção; painéis 

de parede feitos de materiais não metálicos; revesti-

mentos [construção] não metálicos; escadas, degraus 

de escadas e vigas de suporte de escadas [partes de 

escadas] não metálicos; perfis em madeira; frisos (não 

metálicos); coberturas não metálicas para juntas de 

expansão; moldes, não metálicos, para cornijas e esca-

das.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200039

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

[730]  Requerente : UNILIN B.V.

  Endereço : Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke Bel-

gium

  Nacionalidade :  Belga

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Revestimentos para chão; carpetes, 

tapetes e esteiras [tapetes]; linóleo; revestimentos para 

chão em vinil; revestimentos de vinil para pavimentos 

existentes; protetores de carpetes; revestimentos de 

parede; revestimentos de parede em vinil.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200040

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

[730]  Requerente : 

 PAK WA - FOOD AND BEVERAGE MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 112A 136

18 D-E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200041

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

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

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

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Etiquetas eletrónicas para produtos; 

aplicações de software informático descarregáveis; pu-

blicações eletrónicas descarregáveis; etiquetas de iden-

tificação codificadas; aplicações móveis (programas 
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de aplicação); programas de aplicação de código QR 

(Código de Resposta Rápida); etiquetas de código de 

barras (incluindo etiquetas de código QR); aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, náuticos, 

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisu-

ais, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

deteção, de examinação, de inspeção, de socorro (sal-

vamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para 

a condução, distribuição, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo da distribuição ou utilização de 

eletricidade; aparelhos e instrumentos para a grava-

ção, transmissão, reprodução ou processamento de áu-

dio, imagens ou dados; suportes multimédia e software 

de computador gravados e descarregáveis, suportes 

de gravação e armazenamento digitais ou suportes de 

gravação e armazenamento analógicos virgens; meca-

nismos para aparelhos acionados por moedas; caixas 

registadoras, dispositivos de cálculo; computadores 

e periféricos adaptados para uso com computadores; 

fatos de mergulhador, máscaras de mergulho, tampões 

de ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mer-

gulho e natação, luvas para mergulho, aparelhos de 

respiração para a natação subaquática; extintores.

[540]  Marca : 

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

lha, branca e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/200042

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

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

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

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

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

arroz, massas al imentares; talharim (massas com 

ovos); talharim instantâneo; yakisoba (massas alimen-

tares fritas de estilo japonês) instantâneo; yakisoba 

(massas alimentares fritas de estilo japonês); aletrias 

instantâneas (massas); massas alimentares de estilo 

japonês, incluindo massas de udon, soba, cha soba, 

somen, yakisoba, e ramen; tapioca e sagu; farinhas e 

preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confei-

taria; chocolate; gelados (sorvetes), sorvetes e outros 

gelados comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; 

levedura, fermento em pó; sal, temperos, especiarias, 

ervas em conserva; vinagre, molhos e outros condi-

mentos; gelo (água congelada); sobremesa de feijões 

verdes com algas; sobremesas de feijões vermelhos 

com sementes de lótus; sobremesas de feijões sortidas; 

sobremesas contendo sésamo preto, amêndoas e/ou 

nozes; caldo doce; sobremesas chinesas; sobremesas; 

arroz instantâneo; arroz instantâneo com refeições 

preparadas; embalagens de arroz congelado; flocos 

de cereais secos; pipocas; mostarda; preparações aro-

máticas para a alimentação; essências para alimentos, 

exceto essências etéreas e óleos essenciais; alimentos 

à base de farinha (farináceos); talharim refrigerado; 

talharim seco; refeições preparadas à base (principal-

mente) de massas alimentares; aperitivos compostos 

por milho; tiras de milho fritas; bolachas estaladiças 

de arroz; biscoitos (bolinhos); cereais; produtos de 

granola; talharim fresco; refeições preparadas à base 

de massas alimentares; refeições preparadas à base de 

massas alimentares refrigeradas; refeições prepara-

das à base de massas alimentares congeladas; massas 

frescas; massas secas; massas instantâneas; massas re-

frigeradas; massas congeladas; refeições preparadas à 

base de massas; refeições preparadas à base de massas 

refrigeradas; refeições preparadas à base de massas 

congeladas; dim sum pré-preparados contendo massas, 

pão de arroz, cereais, talharim e pastelaria; dim sum; 

coulis de frutas (molhos); massas ultracongeladas; sna-

cks à base de milho; produtos alimentares chineses, 

nomeadamente, bolas de massa recheadas de fruta ou 

carne, bolas de massa recheadas de fruta ou carne, bo-

linhos de massa chineses recheados e cozidos (gyoza), 

rolos de arroz, tortas da primavera, brioches cozidos 

a vapor, brioches de arroz, brioches, produtos de pas-

telaria, bases de massa para wonton, wontons, arroz 

frito (vários sabores), chow mein (noodles chineses 

salteados), talharim fino de arroz, massa de arroz, pra-

tos de arroz, pratos de talharim, pratos de chow mein; 

produtos alimentares congelados de estilo chinês, no-

meadamente, refeições congeladas à base de massas, 

refeições congeladas à base de arroz; doces de choco-

late, chocolates; flocos de milho; bolachas de água e 

sal; maionese; sanduíches; sanduíches de hambúrguer; 

pizzas; sanduíches de cachorro-quente; empadas de 

carne; pãezinhos; preparações para cereais; arroz 

cozido; arroz cozido seco; arroz cozido refrigerado; 

arroz cozido congelado; refeições preparadas à base de 

arroz; refeições preparadas à base de arroz refrigera-



15558    40   2022  10  6 

das; refeições preparadas à base de arroz congeladas; 

almoços em caixas constituídos principalmente por 

arroz, com adição de carne, peixe ou legumes; ravio-

li; misturas instantâneas de confeitaria; molhos para 

massas alimentares; sucedâneos de café, chá, cacau.

[540]  Marca : 

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

lha, branca e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/200043

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

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

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

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços promocionais sob a forma de 

organização, operação, gestão e supervisão de planos 

de incentivos e de fidelidade e programas de prémios 

de fidelização para consumidores; serviços de progra-

mas de fidelidade promocionais e planos de incentivos 

de utilizadores frequentes; serviços de publicidade 

através de fornecimento de planos de incentivos; servi-

ços de publicidade; gestão, organização e administra-

ção de negócios comerciais; funções de escritório.

[540]  Marca : 

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

lha, branca e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/200044

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

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200045

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

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200046

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

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes 

materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de 

papelaria; adesivos para papelaria ou para uso do-

méstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de 

escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário); 

material de instrução e ensino (excepto aparelhos); 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos 

noutras classes); tipos para impressoras, blocos para 

impressoras.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, verde e branco, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/200047

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

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

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

méstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de 

escovas; artigos para limpeza; palha-de-aço; vidro em 

bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado 

na construção); artigos de vidro, porcelana e faiança 

não incluídos noutras classes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, verde e branco, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/200048

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

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

nistração de empresas; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, verde e branco, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/200049

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

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas 

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas; 

condução de eventos e fornecimento de instalações 

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, 

fornecimento de instalações para reuniões e banque-

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria 

relacionados com o acima dito.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, verde e branco, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/200050

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

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes 

materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de 

papelaria; adesivos para papelaria ou para uso do-

méstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de 

escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário); 

material de instrução e ensino (excepto aparelhos); 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos 

noutras classes); tipos para impressoras, blocos para 

impressoras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200051

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

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; 

peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; cha-

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

arreios e selaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200052

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

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

nistração de empresas; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200053

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

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transportes; embalagem e armazena-

gem de mercadorias; organização de viagens.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200054

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

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas 

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas; 

condução de eventos e fornecimento de instalações 

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, 
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fornecimento de instalações para reuniões e banque-

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria 

relacionados com o acima dito.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200057

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

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Subscrição de seguro contra acidentes; 

serviços de actuários; banca; corretagem; serviços de 

liquidação de negócios (financeiro); serviços de inves-

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

viços de compensação financeira; serviços de cartões 

de crédito; negócios financeiros; análises financeiras; 

consultoria financeira; avaliação financeira (seguros, 

banca, imobiliário); informação financeira; gestão 

financeira; planeamento financeiro, análise de investi-

mentos, serviços de distribuição de portfólios, prestação 

de informações relacionadas com planeamento finan-

ceiro, análise de investimento, distribuição de port-

fólios e recomendações para selecção de instrumentos 

financeiros através de redes informáticas mundiais; 

serviços financeiros, serviços de assessoria financei-

ra; serviços de financiamento; subscrição de seguros 

contra incêndios; peritagens fiscais; investimento em 

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

retagem de seguros; consultoria de seguros; informa-

ção sobre seguros; serviços de seguros; subscrição de 

seguros; emissão de cartões de crédito; financiamento 

de aluguer com opção de compra; arrendamento de 

imóveis; subscrição de seguros de vida; negócios mo-

netários; fundos mútuos; negócios imobiliários; avalia-

ção de bens imobiliários; corretor de imóveis; gestão 

imobiliária; cobrança de rendas; aluguer de escritórios 

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

dares; serviços de pagamento de pensões de reforma; 

emissão de ordens de pagamento de valores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200058

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

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de teleconferência; serviços 

de videoconferência; serviços de webcasting prestados 

através da nuvem, da Internet ou de outra rede de co-

municações; streaming electrónico, transmissão e en-

trega de conteúdos visuais, áudio e multimédia através 

da nuvem, da Internet ou de outra rede de comunica-

ções; transmissão electrónica de conteúdos interacti-

vos e conteúdos virtuais, aumentados e de realidade 

mista; serviços de telecomunicações para fornecer 

streaming de vídeo em tempo real e interacção com 

fornecedores de serviços e terceiros utilizadores para 

viagens, viagens, entretenimento, educação, cultura, 

compras, e experiências personalizadas; fornecimento 

de salas de conversa e fóruns em linha para os utili-

zadores pesquisarem, partilharem, assistirem, trans-

mitirem mensagens, para fazer blogue, publicarem, 

criticarem, avaliarem, reverem, discutirem, recomen-

darem e comentarem actividades, eventos, e conteúdos 

visuais e multimédia através da Internet ou outra rede 

de comunicações; serviços de transmissão de vídeo a 

pedido; fornecimento de acesso a bases de dados; alu-

guer de tempo de acesso a redes informáticas globais; 

fornecimento de acesso do utilizador a redes infor-

máticas globais; transmissão de mensagens e imagens 

assistida por computador; fornecimento de salas de 

conversação na Internet; fornecimento de fóruns em 

linha; streaming de dados; aluguer de equipamento de 

telecomunicações; fornecimento de ligações de teleco-

municações a uma rede informática global; serviços de 

transmissão sem fios; serviços de transmissão de infor-

mação e imagem assistida por computador; prestação 

de serviços de rede privada virtual (VPN).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200060

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

[730]  Requerente : AIA Company Limited
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  Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Programação informática; aluguer de 

software informático; consultoria em tecnologia infor-

mática; fornecimento de sistemas informáticos virtuais 

através da computação em nuvem; plataforma como 

um serviço (PaaS); software como um serviço (SaaS); 

computação em nuvem; armazenamento electrónico 

de dados; concepção de software informático; criação 

e manutenção de websites; fornecimento de software 

em linha não descarregáveis para fornecer acesso a 

cripto-coleccionáveis, tokens não fungíveis (ficheiros 

multimédia descarregáveis) (NFTs), e outras fichas de 

aplicação; fornecimento de programas de computador 

em linha, não descarregáveis, para a rede e para tele-

móveis, com moeda virtual, tokens e moeda no jogo; 

software como um serviço (SaaS) e plataforma como 

um serviço (PaaS) com software para utilização em 

ligação com o fornecimento de uma plataforma digital 

para navegação em arte digital, cripto-coleccionáveis, 

tokens não fungíveis (ficheiros multimédia descarregá-

veis) (NFTs) e outras fichas de aplicação, e mercados 

e leilões de tokens não fungíveis (ficheiros multimédia 

descarregáveis) (NFTs); software como um serviço 

(SaaS) e plataforma como um serviço (PaaS) com 

software para comércio, visualização e gestão de arte 

digital, cripto-coleccionáveis, tokens não fungíveis 

(ficheiros multimédia descarregáveis) (NFTs) e outras 

fichas de aplicação; software como um serviço (SaaS) 

com software para facilitar a criação de áudio, vídeo 

e conteúdo digital, serviços de subscrição e compras 

únicas; serviços informáticos mundiais relacionados 

com a rede na natureza do alojamento na rede e da 

criação de conteúdos para páginas na rede; serviços 

de alojamento de conteúdos digitais na Internet; aloja-

mento de um sítio na rede com tecnologia para viagens 

virtuais, visitas guiadas, educação, entretenimen-

to, cultura, compras e experiências personalizadas; 

alojamento de um sítio na rede com tecnologia para 

compras em linha; alojamento de um sítio na rede com 

tecnologia que fornece serviços de venda a retalho e 

de encomendas para uma grande variedade de bens 

de consumo; fornecimento de utilização temporária 

de programas operacionais de computador não des-

carregáveis; fornecimento de utilização temporária de 

programas de operação de computadores não descar-

regáveis para hardware de computador e dispositivos 

móveis; fornecimento de utilização temporária de 

software de computador não descarregáveis para per-

mitir aos utilizadores ver ou ouvir áudio, vídeo, texto e 

conteúdo multimédia; fornecimento de utilização tem-

porária de software de realidade virtual, aumentada 

e mista não descarregáveis para permitir ao utilizador 

interagir com experiências, ambientes e conteúdos vir-

tuais, aumentados e de realidade mista; fornecimento 

de utilização temporária de software informático não 

descarregáveis que permite aos utilizadores transmitir 

e transmitir áudio e vídeo ao vivo, comunicar, transac-

cionar e experimentar locais e eventos; fornecimento 

de utilização temporária de software informático não 

descarregáveis para exibição, transmissão e transmis-

são de vídeo; fornecimento de utilização temporária 

de software informático não descarregáveis para vide-

oconferência e presença remota; fornecimento de utili-

zação temporária de software informático não descar-

regáveis para permitir viagens personalizadas, visitas 

guiadas, educação, entretenimento e experiências de 

compras; fornecimento de utilização temporária de 

software informático não descarregáveis para viagens 

virtuais, visitas guiadas, educação, entretenimento, 

cultura, compras, e experiências personalizadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200061

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

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de aconselhamento e con-

sultoria relacionados com o bem-estar mental, vida 

saudável, hábitos alimentares saudáveis, fitness e bem-

-estar no local de trabalho; serviços de consulta sobre 

cuidados de saúde; recolha, compilação, prestação e 

divulgação de informação relativa ao bem-estar men-

tal, vida saudável, hábitos alimentares saudáveis, ap-

tidão física e bem-estar no local de trabalho; serviços 

médicos, de saúde e bem-estar; programas de bem-

-estar; serviços de cuidados de saúde monitorizados; 
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serviços de aconselhamento e avaliação para melhorar 

a saúde e o bem-estar; fornecimento de informação e 

comentários nos domínios da saúde, bem-estar, nutri-

ção, e sobre questões médicas e de cuidados de saúde, 

incluindo tais serviços de informação e comentários 

fornecidos através de sítios na rede.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200062

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

[730]  Requerente : 

 9 ESSONCE LTD.

  Endereço : 17-27 18 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200063

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

[730]  Requerente : 

 9 ESSONCE LTD.

  Endereço : 17-27 18 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200064

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

[730]  Requerente : 

 9 ESSONCE LTD.

  Endereço : 17-27 18 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200065

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

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200066

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

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200067

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 23

2 201 215A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200068

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 23

2 201 215A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200077

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 38

1605

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200078

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

[730]  Requerente : 

 Shopline Holdings Limited

  Endereço : 148 21

 21F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200079

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

[730]  Requerente : 

 Shopline Holdings Limited

  Endereço : 148 21

 21F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200080

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

[730]  Requerente : 

 Shopline Holdings Limited

  Endereço : 148 21

 21F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200081

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11 B7

401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200082

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11 B7

401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : DNA RNA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200083

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11 B7

401
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200090

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

[730]  Requerente : Companhia de Electricidade de 

Macau, CEM S.A.

  Endereço : Estrada Dona Maria II, Edif ício 

CEM, 14 andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento e distribuição 

de electricidade.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200091

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

[730]  Requerente : Companhia de Electricidade de 

Macau, CEM S.A.

  Endereço : Estrada Dona Maria II, Edif ício 

CEM, 14 andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento e distribuição 

de electricidade.

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200092

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

紥
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200093

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

[730]  Requerente : Fenty Skin LLC

  Endereço : 425 Market Street, 19th Floor, San 

Francisco, California 94105, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cremes de cuidado da pele, sem ser 

para uso medicinal.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/24  Estados Unidos 

da América N.º 97328932

[210]  N.º : N/200094

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

[730]  Requerente : Fenty Skin LLC

  Endereço : 425 Market Street, 19th Floor, San 

Francisco, California 94105, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cremes de cuidado da pele, sem ser 

para uso medicinal.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/16  Estados Unidos 

da América N.º 97315738

[210]  N.º : N/200095

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

[730]  Requerente : Fenty Skin LLC

  Endereço : 425 Market Street, 19th Floor, San 

Francisco, California 94105, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cremes de cuidado da pele, sem ser 

para uso medicinal.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/07  Estados Unidos 

da América N.º 97299648

[210]  N.º : N/200096

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 栢

2308

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200097

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 栢

2308

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200098

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 栢

2308

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200099

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 栢

2308

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200100

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 栢

2308

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200101

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 栢

2308

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200102

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 栢

2308

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200103

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 栢

2308

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200104

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 栢

2308

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200105

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 栢

2308

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200106

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 栢

2308

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200107

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 栢

2308

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200108

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

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200109

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

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200110

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

[730]  Requerente : E. & J. GALLO WINERY
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  Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, 

California 95354, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

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

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200111

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

[730]  Requerente : E. & J. GALLO WINERY

  Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, 

California 95354, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

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

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200112

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

[730]  Requerente : E. & J. GALLO WINERY

  Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, 

California 95354, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

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

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200113

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

[730]  Requerente : E. & J. GALLO WINERY

  Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, 

California 95354, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

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

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200114

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

[730]  Requerente : E. & J. GALLO WINERY

  Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, 

California 95354, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

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

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200115

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4

 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

[SaaS]

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200117

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4

 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200118

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4

 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200119

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4

 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200120

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4

 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200121

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4
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 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200122

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4

 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200123

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4

 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[A PI]

PDA

USB USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200125

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 301-355

8 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200126

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

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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萜

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/10  União Euro-

peia N.º 018652002

[210]  N.º : N/200128

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

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

萜

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/11  União Euro-

peia N.º 018652786

[210]  N.º : N/200129

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

13 110

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200130

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

13 110

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200137

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

 Guofen (Henan) Wine Co., Ltd.

  Endereço : 78

B 8 801

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200141

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos; programas de 

jogos eletrónicos descarregáveis; programas de jogos de 

vídeo; programas de videojogos descarregáveis; cartu-

chos de jogos de vídeo; cartões de memória para má-

quinas de videojogos; películas protetoras adaptadas 

para smartphones; capas para smartphones; coberturas 

para smartphones; software de jogos de computador 

gravado; software de jogos de computador descarre-

gável; programas de computador gravados; programas 

de computador descarregáveis; periféricos adaptados 

para uso com computadores; discos compactos [áudio 

e vídeo]; ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros 

de música descarregáveis; publicações eletrónicas des-

carregáveis; auscultadores; auriculares; headsets; bate-

rias elétricas; carregadores de baterias; óculos [ótica]; 

óculos de sol; programas de jogos para máquinas de 

jogos de vídeo de arcada; aparelhos para recarga de 

acumuladores elétricos; baterias para telefones celula-

res; capacetes de proteção para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200142

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; brinquedos de 

pelúcia; bonecas; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido [LCD]; películas protetoras concebidas para 

ecrãs de jogos portáteis; máquinas de jogos de vídeo; 

comandos para consolas de jogos; consolas de video-

jogos portáteis; aparelhos para jogos, sem ser os adap-

tados para uso com um monitor; máquinas de jogos 

de vídeo [arcade]; jogos de tabuleiro; cartas de jogar; 

decorações para árvores de Natal, exceto iluminação e 

confeitaria; estojos de proteção especialmente conce-

bidos para jogos de vídeo portáteis; cartas colecioná-

veis para jogos; cartas colecionáveis [jogos de cartas]; 

estojos concebidos para cartas colecionáveis [jogos de 

cartas]; cartas de jogar; joysticks para videojogos; brin-

quedos para animais de estimação; jogos e brinquedos 

portáteis com função de telecomunicação integrada; 

aparelhos de desporto; puzzles; aparelhos para a pes-

ca; redes para borboletas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200143

[220]  Data de pedido : 2022/08/05
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[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos; programas de 

jogos eletrónicos descarregáveis; programas de jogos de 

vídeo; programas de videojogos descarregáveis; cartu-

chos de jogos de vídeo; cartões de memória para má-

quinas de videojogos; películas protetoras adaptadas 

para smartphones; capas para smartphones; coberturas 

para smartphones; software de jogos de computador 

gravado; software de jogos de computador descarre-

gável; programas de computador gravados; programas 

de computador descarregáveis; periféricos adaptados 

para uso com computadores; discos compactos [áudio 

e vídeo]; ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros 

de música descarregáveis; publicações eletrónicas des-

carregáveis; auscultadores; auriculares; headsets; bate-

rias elétricas; carregadores de baterias; óculos [ótica]; 

óculos de sol; programas de jogos para máquinas de 

jogos de vídeo de arcada; aparelhos para recarga de 

acumuladores elétricos; baterias para telefones celula-

res; capacetes de proteção para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200144

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; brinquedos de 

pelúcia; bonecas; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

líquido [LCD]; películas protetoras concebidas para 

ecrãs de jogos portáteis; máquinas de jogos de vídeo; 

comandos para consolas de jogos; consolas de video-

jogos portáteis; aparelhos para jogos, sem ser os adap-

tados para uso com um monitor; máquinas de jogos 

de vídeo [arcade]; jogos de tabuleiro; cartas de jogar; 

decorações para árvores de Natal, exceto iluminação e 

confeitaria; estojos de proteção especialmente conce-

bidos para jogos de vídeo portáteis; cartas colecioná-

veis para jogos; cartas colecionáveis [jogos de cartas]; 

estojos concebidos para cartas colecionáveis [jogos de 

cartas]; cartas de jogar; joysticks para videojogos; brin-

quedos para animais de estimação; jogos e brinquedos 

portáteis com função de telecomunicação integrada; 

aparelhos de desporto; puzzles; aparelhos para a pes-

ca; redes para borboletas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200152

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.

  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(VC), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 23

[511]  Produtos : Fios e linhas para uso têxtil; fios de fi-

bras cerâmicas para uso têxtil; fios metálicos para bor-

dar; fios de froco; fiados; algodão fiado; fios e linhas; 

fios de cânhamo; fios em borracha para uso têxtil; fios 

de coco; fios de algodão; fios de juta; fios de lã; fios de 

linho; fios em matérias plásticas para uso têxtil; fios 

de raiom (seda artificial); fios de seda; fios de fibra de 

vidro para uso têxtil; fios elásticos para uso têxtil; fios 

para coser; fios (linhas) para cerzir; fios para bordar; lã 

fiada; seda fiada.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200153

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[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; tecidos de 

fibras cerâmicas, sem ser para isolamento; tecidos de 

fibras cerâmicas para o fabrico de vestuário; tecidos de 

fibras mistas; artigos têxteis tecidos ou tricotados; arti-
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gos 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; capas para almofadas; colchas de cama; 

roupa de cama e cobertores; lençóis (tecidos); toalhas 

com capuz; lençóis de banho; toalhetes para remover 

a maquilhagem (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 borda-

dos; artigos têxteis para calçado; forros (tecidos); teci-

dos para roupa interior; matérias têxteis tecidas para 

mobiliário; tapeçarias murais em matérias têxteis; rou-

pa 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 vestu-

ário 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/200154

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[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; 

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/200157

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

[730]  Requerente : MRO MaryRuth, LLC

  Endereço : 1171 South Robertson Blvd, #148, Los 

Angeles, California 90035, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Loções para rosto e corpo; cremes 

para o corpo e mãos; máscaras para a pele; creme 

para os olhos; loções para as mãos; esfoliantes para as 

mãos, rosto e corpo; preparações cosméticas; loções 

tópicas para a pele e corpo; cremes e óleos para uso 

cosmético; produtos não medicinais para o corpo à 

base de ervas, nomeadamente, óleos corporais, sais, e 

bálsamos labiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200158

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

[730]  Requerente : MRO MaryRuth, LLC

  Endereço : 1171 South Robertson Blvd, #148, Los 

Angeles, California 90035, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos probióticos; suplementos 

de proteínas em pó; vitaminas; preparações multivita-

mínicas; suplementos minerais; suplementos dietéticos 
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enzimáticos; suplementos al imentares, nomeada-

mente, anti-oxidantes; suplementos à base de ervas; 

vitaminas em forma de gomas; vitaminas em forma de 

gotas; suplementos nutricionais sob a forma de cápsu-

las, comprimidos, cápsulas, pó, gomas, spray, e gotas; 

suplementos nutricionais constituídos principalmente 

por ferro, cálcio, zinco, iodo, curcuma, sabugueiro, 

colagénio e ácidos gordos ómega; nutracêuticos para 

utilização como suplemento dietético para promover a 

digestão, controlo do apetite, anti-inflamatório, saúde 

óssea, metabolismo, apoio imunitário, impulso energé-

tico, regulação hormonal, reparação muscular e teci-

dual, melhoria do humor, saúde cardíaca, relaxamento, 

reparação celular, sono profundo, alívio do stress, e 

alívio do glúten.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200159

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

[730]  Requerente : MRO MaryRuth, LLC

  Endereço : 1171 South Robertson Blvd, #148, Los 

Angeles, California 90035, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Loções para rosto e corpo; cremes 

para o corpo e mãos; máscaras para a pele; creme 

para os olhos; loções para as mãos; esfoliantes para as 

mãos, rosto e corpo; preparações cosméticas; loções 

tópicas para a pele e corpo; cremes e óleos para uso 

cosmético; produtos não medicinais para o corpo à 

base de ervas, nomeadamente, óleos corporais, sais, e 

bálsamos labiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200160

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

[730]  Requerente : MRO MaryRuth, LLC

  Endereço : 1171 South Robertson Blvd, #148, Los 

Angeles, California 90035, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos probióticos; suplementos 

de proteínas em pó; vitaminas; preparações multivita-

mínicas; suplementos minerais; suplementos dietéticos 

enzimáticos; suplementos al imentares, nomeada-

mente, anti-oxidantes; suplementos à base de ervas; 

vitaminas em forma de gomas; vitaminas em forma de 

gotas; suplementos nutricionais sob a forma de cápsu-

las, comprimidos, cápsulas, pó, gomas, spray, e gotas; 

suplementos nutricionais constituídos principalmente 

por ferro, cálcio, zinco, iodo, curcuma, sabugueiro, 

colagénio e ácidos gordos ómega; nutracêuticos para 

utilização como suplemento dietético para promover a 

digestão, controlo do apetite, anti-inflamatório, saúde 

óssea, metabolismo, apoio imunitário, impulso energé-

tico, regulação hormonal, reparação muscular e teci-

dual, melhoria do humor, saúde cardíaca, relaxamento, 

reparação celular, sono profundo, alívio do stress, e 

alívio do glúten.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200161

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

[730]  Requerente : Bristol-Myers Squibb Company

  Endereço : 430 E. 29th Street, 14th Floor, New 

York, New York 10016, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para uso hu-

mano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200165

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

518

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200166

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

[730]  Requerente : Fenty Beauty LLC

  Endereço : 425 Market Street, 19th Floor, San 

Francisco, California 94105, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/24  Estados Unidos 

da América N.º 97328922

[210]  N.º : N/200167

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

[730]  Requerente : Fenty Beauty LLC

  Endereço : 425 Market Street, 19th Floor, San 

Francisco, California 94105, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/21  Estados Unidos 

da América N.º 97322511

[210]  N.º : N/200168

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

[730]  Requerente : Fenty Beauty LLC

  Endereço : 425 Market Street, 19th Floor, San 

Francisco, California 94105, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97320112

[210]  N.º : N/200171

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

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

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

carne; produtos à base de carne para uso alimentar; 

carne de vaca; carne de porco; produtos de carne de 

porco processada, nomeadamente, carne de porco sal-

gada, carne de porco fumada e carnes para charcuta-

ria; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e 

cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticí-

nios; óleos e gorduras comestíveis; presunto [fiambre]; 

salsichas; bacon [toucinho]; carne de aves; produtos de 

charcutaria; saladas de legumes; saladas de frutas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200172

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

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sanduiches; sandes de cachorro quen-

te; alimentos à base de farinha [farináceos]; snacks à 

base de cereais; snacks à base de arroz.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200173

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

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

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

carne; produtos à base de carne para uso alimentar; 

carne de vaca; carne de porco; produtos de carne de 

porco processada, nomeadamente, carne de porco sal-

gada, carne de porco fumada e carnes para charcuta-

ria; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e 

cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticí-

nios; óleos e gorduras comestíveis; presunto [fiambre]; 

salsichas; bacon [toucinho]; carne de aves; produtos de 

charcutaria; saladas de legumes; saladas de frutas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200174

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

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sanduiches; sandes de cachorro quen-

te; alimentos à base de farinha [farináceos]; snacks à 

base de cereais; snacks à base de arroz.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200175

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

[730]  Requerente : 

 TAI YUN INTERNATIONAL INVESTMENT CO. 

LIMITED

  Endereço : 80

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200176

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

[730]  Requerente : 

 TAI YUN INTERNATIONAL INVESTMENT CO. 

LIMITED

  Endereço : 80

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200177

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

[730]  Requerente : 

 TAI YUN INTERNATIONAL INVESTMENT CO. 

LIMITED

  Endereço : 80

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200180

[220]  Data de pedido : 2022/08/08
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[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMI-

TED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Suren Road, Off. Andheri-Kurla Road, An-

dheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200181

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMI-

TED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Suren Road, Off. Andheri-Kurla Road, An-

dheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200182

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMI-

TED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Suren Road, Off. Andheri-Kurla Road, An-

dheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200183

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMI-

TED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Suren Road, Off. Andheri-Kurla Road, An-

dheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200185

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMI-

TED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Suren Road, Off. Andheri-Kurla Road, An-

dheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200186

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMI-

TED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Suren Road, Off. Andheri-Kurla Road, An-

dheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200187

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMI-

TED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Suren Road, Off. Andheri-Kurla Road, An-

dheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200189

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMI-

TED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Suren Road, Off. Andheri-Kurla Road, An-

dheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200190

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMI-

TED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Suren Road, Off. Andheri-Kurla Road, An-

dheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200191

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMI-

TED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Suren Road, Off. Andheri-Kurla Road, An-

dheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200192

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMI-

TED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Suren Road, Off. Andheri-Kurla Road, An-

dheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200193

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMI-

TED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Suren Road, Off. Andheri-Kurla Road, An-

dheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200194

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

[730]  Requerente : BEAM SUNTORY UK LIMI-

TED

  Endereço : 2 Longwalk Road, Stockley Park, Ux-

bridge, Middlesex, England, UB11 1BA

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

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

whisky.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200195

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; produtos higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para 

bebés; emplastros, materiais para pensos; material 
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para obturações dentárias, cera dentária; desinfetan-

tes; preparações para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas; algodão absorvente; folhas 

de materiais absorventes para uso sanitário; medica-

mentos para a acne; emplastros para a acne para uso 

farmacêutico; preparações para o tratamento da acne; 

preparações farmacêuticas adesivas para o calor; em-

plastros adesivos; adesivos para dentaduras; agentes 

para curar a fadiga e a inflamação dos músculos; em-

plastros de calor activados pelo ar para aliviar a dor, 

a febre, a rigidez muscular e a tensão muscular; pre-

parações para desodorização do ar; antimicrobianos 

para a garganta; anti-sépticos para a garganta; desodo-

rizantes aromáticos, sem ser para uso humano e para 

fins industriais; ligaduras para pensos; almofadas de 

amamentação; desodorizantes para uso medicinal em 

formulações de comprimidos, cápsulas ou spray; re-

frescantes do hálito para fins medicinais; cápsulas para 

medicamentos; cápsulas para uso farmacêutico; goma 

de mascar para uso medicinal; desodorizantes para 

uso industrial; desodorizantes, sem ser para humanos, 

animais e fins industriais; preparações desodorizantes, 

não para fins industriais; capas para fraldas; fraldas; 

suplementos dietéticos para humanos; bebidas dietéti-

cas para uso medicinal; alimentos dietéticos adaptados 

para fins medicinais; alimentos e substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico ou veterinário; desinfetan-

tes para a garganta; fraldas descartáveis para inconti-

nência; toalhetes desinfetantes descartáveis; ligaduras 

para os ouvidos; elixires para aliviar infecções da gar-

ganta; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

preparações de aplicação externa para aliviar o calor 

e a dor em corpos humanos; colírios; palas oculares 

para uso médico; produtos para a lavagem dos olhos; 

ambientadores, sem ser para humanos, animais e fins 

industriais, nem para o hálito; gaze para pensos; folhas 

ou almofadas de gel para absorver e dispersar calor 

para uso médico; folhas ou almofadas de gel para fins 

de refrigeração para uso médico; emplastros de aque-

cimento para aliviar a dor, febre, rigidez muscular e 

tensão muscular; toalhetes de aquecimento para ali-

viar a dor, febre, rigidez muscular e tensão muscular; 

almofadas de incontinência; repelentes de insectos e 

animais nocivos; farinha láctea para bebés; linimentos; 

ligaduras líquidas; pastilhas para uso farmacêutico; 

materiais para pensos; doces medicados; produtos me-

dicinais para limpeza; confeitaria medicada; dentífri-

cos medicinais; produtos medicinais para os cuidados 

da boca; sprays orais medicinais; preparações medi-

cinais para refrescar a boca; sprays para a garganta 

medicinais; pensos para a menstruação; tampões para 

a menstruação; pastilhas de menta para uso farma-

cêutico; papel para proteção contra traças; produtos 

refrescantes para a boca [hálito] para uso medicinal; 

sprays para a boca para uso medicinal; colutórios para 

uso medicinal; papel oleado para uso medicinal; pre-

parações para aliviar a dor; forros de cuecas [produtos 

sanitários]; preparações farmacêuticas para aplicação 

externa para alívio do prurido; preparações farmacêu-

ticas para os cuidados da pele; produtos farmacêuticos 

para o tratamento de dores musculares; emplastros 

para aquecer as partes do corpo humano para fins 

medicinais; cataplasmas para enxaquecas; cataplasmas 

para aliviar febre e dores no corpo; cataplasmas; papel 

reagente para uso médico; medicamentos para a trans-

piração dos pés; medicamentos para a transpiração; 

máscaras sanitárias; pensos higiénicos; cuecas higi-

énicas; toalhetes desinfectantes; medicamentos para 

dores de garganta; preparações esterilizantes, sem ser 

para uso de lavandaria e fins industriais; chá para fins 

medicinais; xaropes para a tosse; tecidos e / ou folhas 

não tecidas impregnadas com desinfectantes, fungici-

das, agentes antibacterianos e desodorizantes; desodo-

rizadores sanitários; agentes para a administração de 

medicamentos sob a forma de wafers comestíveis con-

tendo produtos farmacêuticos em pó; loções, cremes, 

unguentos, géis e leites tópicos para aliviar a dor da 

enxaqueca; produtos farmacêuticos; fitas adesivas para 

a boca para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200197

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos para iluminação, aqueci-

mento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, 

secagem, ventilação, abastecimento de água e fins 

sanitários; aparelhos de refrigeração de ar, incluindo 

evaporadores de arrefecimento; componentes de fil-
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trage do ar, incluindo filtros para aparelhos de ar con-

dicionado, filtros para a absorção de fumo de cigarros 

para fins domésticos e industriais; purificadores de 

ar; esterilizadores de ar; aquecedores de cama; bidês; 

embalagens e almofadas de arrefecimento ativadas 

quimicamente, não para uso médico; almofadas de 

aquecimento para mãos, pés e corpo quimicamente 

ativadas para fins não médicos; embalagens e almofa-

das de aquecimento activadas quimicamente, sem ser 

para uso medicinal; desumidificadores; dispensadores 

de desinfetantes não para uso pessoal, incluindo dis-

pensadores de desinfetantes para sanitários, aparelhos 

de ar condicionado, fornos de microondas, lancheiras 

e geladeiras; aquecedores para o corpo descartáveis 

[almofadas de aquecimento, não para uso médico]; de-

sodorizantes de ar elétricos, incluindo desodorizantes 

para refrigeradores; desodorizantes de ar elétricos, 

incluindo aparelhos de desodorização não para uso 

pessoal, nomeadamente, aparelhos de desodorização 

para salões de pachinko, restaurantes, hotéis e casas 

de habitação; almofadas de aquecimento eléctricas não 

para uso medicinal; panelas elétricas para cozer arroz; 

fogões de cozedura lenta elétricos; aquecedores de pés 

para uso pessoal; aquecedores de mãos; aquecedores 

de mão para uso pessoal; aquecedores de uso prático 

cheios de substâncias químicas, incluindo aquecedo-

res de mão, aquecedores de corpo e aquecedores dos 

dedos dos pés; acumuladores de calor; almofadas de 

aquecimento para aquecimento; almofadas (almo-

fadas) de aquecimento, não eléctricas, sem ser para 

uso medicinal; aparelhos de aquecimento ou arrefeci-

mento com armazenamento de packs de aquecimento 

ou arrefecimento e almofadas cheias de substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário; packs ou 

almofadas de aquecimento ou arrefecimento cheias ou 

revestidas com substâncias químicas prontas a reagir 

quando necessário; folhas de aquecimento ou arrefeci-

mento cheias ou revestidas com substâncias químicas 

tipo gel prontas a reagir quando necessário; botijas 

de água quente; aquecedores de bolso (não elétricos); 

aquecedores elétricos portáteis; aquecedores (não para 

uso médico); panelas de aquecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200198

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nesses 

materiais, não incluídos noutras classes; produtos de 

impressão; material de encadernação; fotografias; arti-

gos de papelaria; adesivos para papelaria ou para uso 

doméstico; materiais de artistas; pincéis de pintura; 

máquinas de escrever e artigos de escritório (com ex-

cepção dos móveis); material de instrução e didático 

(exceto aparelhos); materiais plásticos para embalagem 

(não incluídos noutras classes); caracteres de impres-

soras; clichés; lenços e papel para limpeza e polimento 

de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

nitores de televisores e computadores; toalhas de mão 

de papel impregnadas de álcool, água, perfumes, fra-

grâncias ou incenso; toalhas de mão de papel com pre-

parações de limpeza; toalhas de mão em papel; toalhas 

higiénicas para as mãos em papel; matérias plásticas 

para embalagem; artigos de papelaria; guardanapos de 

mesa em papel; toalhas de papel; máquinas de escrever 

e artigos de escritório (com excepção dos móveis).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200199

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; produtos higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para 

bebés; emplastros, materiais para pensos; material 

para obturações dentárias, cera dentária; desinfetan-

tes; preparações para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas; algodão absorvente; folhas 
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de materiais absorventes para uso sanitário; medica-

mentos para a acne; emplastros para a acne para uso 

farmacêutico; preparações para o tratamento da acne; 

preparações farmacêuticas adesivas para o calor; em-

plastros adesivos; adesivos para dentaduras; agentes 

para curar a fadiga e a inflamação dos músculos; em-

plastros de calor activados pelo ar para aliviar a dor, 

a febre, a rigidez muscular e a tensão muscular; pre-

parações para desodorização do ar; antimicrobianos 

para a garganta; anti-sépticos para a garganta; desodo-

rizantes aromáticos, sem ser para uso humano e para 

fins industriais; ligaduras para pensos; almofadas de 

amamentação; desodorizantes para uso medicinal em 

formulações de comprimidos, cápsulas ou spray; re-

frescantes do hálito para fins medicinais; cápsulas para 

medicamentos; cápsulas para uso farmacêutico; goma 

de mascar para uso medicinal; desodorizantes para 

uso industrial; desodorizantes, sem ser para humanos, 

animais e fins industriais; preparações desodorizantes, 

não para fins industriais; capas para fraldas; fraldas; 

suplementos dietéticos para humanos; bebidas dietéti-

cas para uso medicinal; alimentos dietéticos adaptados 

para fins medicinais; alimentos e substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico ou veterinário; desinfetan-

tes para a garganta; fraldas descartáveis para inconti-

nência; toalhetes desinfetantes descartáveis; ligaduras 

para os ouvidos; elixires para aliviar infecções da gar-

ganta; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

preparações de aplicação externa para aliviar o calor 

e a dor em corpos humanos; colírios; palas oculares 

para uso médico; produtos para a lavagem dos olhos; 

ambientadores, sem ser para humanos, animais e fins 

industriais, nem para o hálito; gaze para pensos; folhas 

ou almofadas de gel para absorver e dispersar calor 

para uso médico; folhas ou almofadas de gel para fins 

de refrigeração para uso médico; emplastros de aque-

cimento para aliviar a dor, febre, rigidez muscular e 

tensão muscular; toalhetes de aquecimento para ali-

viar a dor, febre, rigidez muscular e tensão muscular; 

almofadas de incontinência; repelentes de insectos e 

animais nocivos; farinha láctea para bebés; linimentos; 

ligaduras líquidas; pastilhas para uso farmacêutico; 

materiais para pensos; doces medicados; produtos me-

dicinais para limpeza; confeitaria medicada; dentífri-

cos medicinais; produtos medicinais para os cuidados 

da boca; sprays orais medicinais; preparações medi-

cinais para refrescar a boca; sprays para a garganta 

medicinais; pensos para a menstruação; tampões para 

a menstruação; pastilhas de menta para uso farma-

cêutico; papel para proteção contra traças; produtos 

refrescantes para a boca [hálito] para uso medicinal; 

sprays para a boca para uso medicinal; colutórios para 

uso medicinal; papel oleado para uso medicinal; pre-

parações para aliviar a dor; forros de cuecas [produtos 

sanitários]; preparações farmacêuticas para aplicação 

externa para alívio do prurido; preparações farmacêu-

ticas para os cuidados da pele; produtos farmacêuticos 

para o tratamento de dores musculares; emplastros 

para aquecer as partes do corpo humano para fins 

medicinais; cataplasmas para enxaquecas; cataplasmas 

para aliviar febre e dores no corpo; cataplasmas; papel 

reagente para uso médico; medicamentos para a trans-

piração dos pés; medicamentos para a transpiração; 

máscaras sanitárias; pensos higiénicos; cuecas higi-

énicas; toalhetes desinfectantes; medicamentos para 

dores de garganta; preparações esterilizantes, sem ser 

para uso de lavandaria e fins industriais; chá para fins 

medicinais; xaropes para a tosse; tecidos e / ou folhas 

não tecidas impregnadas com desinfectantes, fungici-

das, agentes antibacterianos e desodorizantes; desodo-

rizadores sanitários; agentes para a administração de 

medicamentos sob a forma de wafers comestíveis con-

tendo produtos farmacêuticos em pó; loções, cremes, 

unguentos, géis e leites tópicos para aliviar a dor da 

enxaqueca; produtos farmacêuticos; fitas adesivas para 

a boca para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200201

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos para iluminação, aqueci-

mento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, 

secagem, ventilação, abastecimento de água e fins 

sanitários; aparelhos de refrigeração de ar, incluindo 

evaporadores de arrefecimento; componentes de fil-

trage do ar, incluindo filtros para aparelhos de ar con-

dicionado, filtros para a absorção de fumo de cigarros 
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para fins domésticos e industriais; purificadores de 

ar; esterilizadores de ar; aquecedores de cama; bidês; 

embalagens e almofadas de arrefecimento ativadas 

quimicamente, não para uso médico; almofadas de 

aquecimento para mãos, pés e corpo quimicamente 

ativadas para fins não médicos; embalagens e almofa-

das de aquecimento activadas quimicamente, sem ser 

para uso medicinal; desumidificadores; dispensadores 

de desinfetantes não para uso pessoal, incluindo dis-

pensadores de desinfetantes para sanitários, aparelhos 

de ar condicionado, fornos de microondas, lancheiras 

e geladeiras; aquecedores para o corpo descartáveis 

[almofadas de aquecimento, não para uso médico]; de-

sodorizantes de ar elétricos, incluindo desodorizantes 

para refrigeradores; desodorizantes de ar elétricos, 

incluindo aparelhos de desodorização não para uso 

pessoal, nomeadamente, aparelhos de desodorização 

para salões de pachinko, restaurantes, hotéis e casas 

de habitação; almofadas de aquecimento eléctricas não 

para uso medicinal; panelas elétricas para cozer arroz; 

fogões de cozedura lenta elétricos; aquecedores de pés 

para uso pessoal; aquecedores de mãos; aquecedores 

de mão para uso pessoal; aquecedores de uso prático 

cheios de substâncias químicas, incluindo aquecedo-

res de mão, aquecedores de corpo e aquecedores dos 

dedos dos pés; acumuladores de calor; almofadas de 

aquecimento para aquecimento; almofadas (almo-

fadas) de aquecimento, não eléctricas, sem ser para 

uso medicinal; aparelhos de aquecimento ou arrefeci-

mento com armazenamento de packs de aquecimento 

ou arrefecimento e almofadas cheias de substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário; packs ou 

almofadas de aquecimento ou arrefecimento cheias ou 

revestidas com substâncias químicas prontas a reagir 

quando necessário; folhas de aquecimento ou arrefeci-

mento cheias ou revestidas com substâncias químicas 

tipo gel prontas a reagir quando necessário; botijas 

de água quente; aquecedores de bolso (não elétricos); 

aquecedores elétricos portáteis; aquecedores (não para 

uso médico); panelas de aquecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200202

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nesses 

materiais, não incluídos noutras classes; produtos de 

impressão; material de encadernação; fotografias; arti-

gos de papelaria; adesivos para papelaria ou para uso 

doméstico; materiais de artistas; pincéis de pintura; 

máquinas de escrever e artigos de escritório (com ex-

cepção dos móveis); material de instrução e didático 

(exceto aparelhos); materiais plásticos para embalagem 

(não incluídos noutras classes); caracteres de impres-

soras; clichés; lenços e papel para limpeza e polimento 

de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

nitores de televisores e computadores; toalhas de mão 

de papel impregnadas de álcool, água, perfumes, fra-

grâncias ou incenso; toalhas de mão de papel com pre-

parações de limpeza; toalhas de mão em papel; toalhas 

higiénicas para as mãos em papel; matérias plásticas 

para embalagem; artigos de papelaria; guardanapos de 

mesa em papel; toalhas de papel; máquinas de escrever 

e artigos de escritório (com excepção dos móveis).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200203

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; produtos higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para 

bebés; emplastros, materiais para pensos; material 

para obturações dentárias, cera dentária; desinfetan-

tes; preparações para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas; algodão absorvente; folhas 
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de materiais absorventes para uso sanitário; medica-

mentos para a acne; emplastros para a acne para uso 

farmacêutico; preparações para o tratamento da acne; 

preparações farmacêuticas adesivas para o calor; em-

plastros adesivos; adesivos para dentaduras; agentes 

para curar a fadiga e a inflamação dos músculos; em-

plastros de calor activados pelo ar para aliviar a dor, 

a febre, a rigidez muscular e a tensão muscular; pre-

parações para desodorização do ar; antimicrobianos 

para a garganta; anti-sépticos para a garganta; desodo-

rizantes aromáticos, sem ser para uso humano e para 

fins industriais; ligaduras para pensos; almofadas de 

amamentação; desodorizantes para uso medicinal em 

formulações de comprimidos, cápsulas ou spray; re-

frescantes do hálito para fins medicinais; cápsulas para 

medicamentos; cápsulas para uso farmacêutico; goma 

de mascar para uso medicinal; desodorizantes para 

uso industrial; desodorizantes, sem ser para humanos, 

animais e fins industriais; preparações desodorizantes, 

não para fins industriais; capas para fraldas; fraldas; 

suplementos dietéticos para humanos; bebidas dietéti-

cas para uso medicinal; alimentos dietéticos adaptados 

para fins medicinais; alimentos e substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico ou veterinário; desinfetan-

tes para a garganta; fraldas descartáveis para inconti-

nência; toalhetes desinfetantes descartáveis; ligaduras 

para os ouvidos; elixires para aliviar infecções da gar-

ganta; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

preparações de aplicação externa para aliviar o calor 

e a dor em corpos humanos; colírios; palas oculares 

para uso médico; produtos para a lavagem dos olhos; 

ambientadores, sem ser para humanos, animais e fins 

industriais, nem para o hálito; gaze para pensos; folhas 

ou almofadas de gel para absorver e dispersar calor 

para uso médico; folhas ou almofadas de gel para fins 

de refrigeração para uso médico; emplastros de aque-

cimento para aliviar a dor, febre, rigidez muscular e 

tensão muscular; toalhetes de aquecimento para ali-

viar a dor, febre, rigidez muscular e tensão muscular; 

almofadas de incontinência; repelentes de insectos e 

animais nocivos; farinha láctea para bebés; linimentos; 

ligaduras líquidas; pastilhas para uso farmacêutico; 

materiais para pensos; doces medicados; produtos me-

dicinais para limpeza; confeitaria medicada; dentífri-

cos medicinais; produtos medicinais para os cuidados 

da boca; sprays orais medicinais; preparações medi-

cinais para refrescar a boca; sprays para a garganta 

medicinais; pensos para a menstruação; tampões para 

a menstruação; pastilhas de menta para uso farma-

cêutico; papel para proteção contra traças; produtos 

refrescantes para a boca [hálito] para uso medicinal; 

sprays para a boca para uso medicinal; colutórios para 

uso medicinal; papel oleado para uso medicinal; pre-

parações para aliviar a dor; forros de cuecas [produtos 

sanitários]; preparações farmacêuticas para aplicação 

externa para alívio do prurido; preparações farmacêu-

ticas para os cuidados da pele; produtos farmacêuticos 

para o tratamento de dores musculares; emplastros 

para aquecer as partes do corpo humano para fins 

medicinais; cataplasmas para enxaquecas; cataplasmas 

para aliviar febre e dores no corpo; cataplasmas; papel 

reagente para uso médico; medicamentos para a trans-

piração dos pés; medicamentos para a transpiração; 

máscaras sanitárias; pensos higiénicos; cuecas higi-

énicas; toalhetes desinfectantes; medicamentos para 

dores de garganta; preparações esterilizantes, sem ser 

para uso de lavandaria e fins industriais; chá para fins 

medicinais; xaropes para a tosse; tecidos e / ou folhas 

não tecidas impregnadas com desinfectantes, fungici-

das, agentes antibacterianos e desodorizantes; desodo-

rizadores sanitários; agentes para a administração de 

medicamentos sob a forma de wafers comestíveis con-

tendo produtos farmacêuticos em pó; loções, cremes, 

unguentos, géis e leites tópicos para aliviar a dor da 

enxaqueca; produtos farmacêuticos; fitas adesivas para 

a boca para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200205

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos para iluminação, aqueci-

mento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, 

secagem, ventilação, abastecimento de água e fins 

sanitários; aparelhos de refrigeração de ar, incluindo 

evaporadores de arrefecimento; componentes de fil-

trage do ar, incluindo filtros para aparelhos de ar con-

dicionado, filtros para a absorção de fumo de cigarros 
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para fins domésticos e industriais; purificadores de 

ar; esterilizadores de ar; aquecedores de cama; bidês; 

embalagens e almofadas de arrefecimento ativadas 

quimicamente, não para uso médico; almofadas de 

aquecimento para mãos, pés e corpo quimicamente 

ativadas para fins não médicos; embalagens e almofa-

das de aquecimento activadas quimicamente, sem ser 

para uso medicinal; desumidificadores; dispensadores 

de desinfetantes não para uso pessoal, incluindo dis-

pensadores de desinfetantes para sanitários, aparelhos 

de ar condicionado, fornos de microondas, lancheiras 

e geladeiras; aquecedores para o corpo descartáveis 

[almofadas de aquecimento, não para uso médico]; de-

sodorizantes de ar elétricos, incluindo desodorizantes 

para refrigeradores; desodorizantes de ar elétricos, 

incluindo aparelhos de desodorização não para uso 

pessoal, nomeadamente, aparelhos de desodorização 

para salões de pachinko, restaurantes, hotéis e casas 

de habitação; almofadas de aquecimento eléctricas não 

para uso medicinal; panelas elétricas para cozer arroz; 

fogões de cozedura lenta elétricos; aquecedores de pés 

para uso pessoal; aquecedores de mãos; aquecedores 

de mão para uso pessoal; aquecedores de uso prático 

cheios de substâncias químicas, incluindo aquecedo-

res de mão, aquecedores de corpo e aquecedores dos 

dedos dos pés; acumuladores de calor; almofadas de 

aquecimento para aquecimento; almofadas (almo-

fadas) de aquecimento, não eléctricas, sem ser para 

uso medicinal; aparelhos de aquecimento ou arrefeci-

mento com armazenamento de packs de aquecimento 

ou arrefecimento e almofadas cheias de substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário; packs ou 

almofadas de aquecimento ou arrefecimento cheias ou 

revestidas com substâncias químicas prontas a reagir 

quando necessário; folhas de aquecimento ou arrefeci-

mento cheias ou revestidas com substâncias químicas 

tipo gel prontas a reagir quando necessário; botijas 

de água quente; aquecedores de bolso (não elétricos); 

aquecedores elétricos portáteis; aquecedores (não para 

uso médico); panelas de aquecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200206

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nesses 

materiais, não incluídos noutras classes; produtos de 

impressão; material de encadernação; fotografias; arti-

gos de papelaria; adesivos para papelaria ou para uso 

doméstico; materiais de artistas; pincéis de pintura; 

máquinas de escrever e artigos de escritório (com ex-

cepção dos móveis); material de instrução e didático 

(exceto aparelhos); materiais plásticos para embalagem 

(não incluídos noutras classes); caracteres de impres-

soras; clichés; lenços e papel para limpeza e polimento 

de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

nitores de televisores e computadores; toalhas de mão 

de papel impregnadas de álcool, água, perfumes, fra-

grâncias ou incenso; toalhas de mão de papel com pre-

parações de limpeza; toalhas de mão em papel; toalhas 

higiénicas para as mãos em papel; matérias plásticas 

para embalagem; artigos de papelaria; guardanapos de 

mesa em papel; toalhas de papel; máquinas de escrever 

e artigos de escritório (com excepção dos móveis).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200207

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; produtos higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para 

bebés; emplastros, materiais para pensos; material 

para obturações dentárias, cera dentária; desinfetan-

tes; preparações para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas; algodão absorvente; folhas 
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de materiais absorventes para uso sanitário; medica-

mentos para a acne; emplastros para a acne para uso 

farmacêutico; preparações para o tratamento da acne; 

preparações farmacêuticas adesivas para o calor; em-

plastros adesivos; adesivos para dentaduras; agentes 

para curar a fadiga e a inflamação dos músculos; em-

plastros de calor activados pelo ar para aliviar a dor, 

a febre, a rigidez muscular e a tensão muscular; pre-

parações para desodorização do ar; antimicrobianos 

para a garganta; anti-sépticos para a garganta; desodo-

rizantes aromáticos, sem ser para uso humano e para 

fins industriais; ligaduras para pensos; almofadas de 

amamentação; desodorizantes para uso medicinal em 

formulações de comprimidos, cápsulas ou spray; re-

frescantes do hálito para fins medicinais; cápsulas para 

medicamentos; cápsulas para uso farmacêutico; goma 

de mascar para uso medicinal; desodorizantes para 

uso industrial; desodorizantes, sem ser para humanos, 

animais e fins industriais; preparações desodorizantes, 

não para fins industriais; capas para fraldas; fraldas; 

suplementos dietéticos para humanos; bebidas dietéti-

cas para uso medicinal; alimentos dietéticos adaptados 

para fins medicinais; alimentos e substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico ou veterinário; desinfetan-

tes para a garganta; fraldas descartáveis para inconti-

nência; toalhetes desinfetantes descartáveis; ligaduras 

para os ouvidos; elixires para aliviar infecções da gar-

ganta; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

preparações de aplicação externa para aliviar o calor 

e a dor em corpos humanos; colírios; palas oculares 

para uso médico; produtos para a lavagem dos olhos; 

ambientadores, sem ser para humanos, animais e fins 

industriais, nem para o hálito; gaze para pensos; folhas 

ou almofadas de gel para absorver e dispersar calor 

para uso médico; folhas ou almofadas de gel para fins 

de refrigeração para uso médico; emplastros de aque-

cimento para aliviar a dor, febre, rigidez muscular e 

tensão muscular; toalhetes de aquecimento para ali-

viar a dor, febre, rigidez muscular e tensão muscular; 

almofadas de incontinência; repelentes de insectos e 

animais nocivos; farinha láctea para bebés; linimentos; 

ligaduras líquidas; pastilhas para uso farmacêutico; 

materiais para pensos; doces medicados; produtos me-

dicinais para limpeza; confeitaria medicada; dentífri-

cos medicinais; produtos medicinais para os cuidados 

da boca; sprays orais medicinais; preparações medi-

cinais para refrescar a boca; sprays para a garganta 

medicinais; pensos para a menstruação; tampões para 

a menstruação; pastilhas de menta para uso farma-

cêutico; papel para proteção contra traças; produtos 

refrescantes para a boca [hálito] para uso medicinal; 

sprays para a boca para uso medicinal; colutórios para 

uso medicinal; papel oleado para uso medicinal; pre-

parações para aliviar a dor; forros de cuecas [produtos 

sanitários]; preparações farmacêuticas para aplicação 

externa para alívio do prurido; preparações farmacêu-

ticas para os cuidados da pele; produtos farmacêuticos 

para o tratamento de dores musculares; emplastros 

para aquecer as partes do corpo humano para fins 

medicinais; cataplasmas para enxaquecas; cataplasmas 

para aliviar febre e dores no corpo; cataplasmas; papel 

reagente para uso médico; medicamentos para a trans-

piração dos pés; medicamentos para a transpiração; 

máscaras sanitárias; pensos higiénicos; cuecas higi-

énicas; toalhetes desinfectantes; medicamentos para 

dores de garganta; preparações esterilizantes, sem ser 

para uso de lavandaria e fins industriais; chá para fins 

medicinais; xaropes para a tosse; tecidos e / ou folhas 

não tecidas impregnadas com desinfectantes, fungici-

das, agentes antibacterianos e desodorizantes; desodo-

rizadores sanitários; agentes para a administração de 

medicamentos sob a forma de wafers comestíveis con-

tendo produtos farmacêuticos em pó; loções, cremes, 

unguentos, géis e leites tópicos para aliviar a dor da 

enxaqueca; produtos farmacêuticos; fitas adesivas para 

a boca para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200209

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos para iluminação, aqueci-

mento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, 

secagem, ventilação, abastecimento de água e fins 

sanitários; aparelhos de refrigeração de ar, incluindo 

evaporadores de arrefecimento; componentes de fil-

trage do ar, incluindo filtros para aparelhos de ar con-

dicionado, filtros para a absorção de fumo de cigarros 
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para fins domésticos e industriais; purificadores de 

ar; esterilizadores de ar; aquecedores de cama; bidês; 

embalagens e almofadas de arrefecimento ativadas 

quimicamente, não para uso médico; almofadas de 

aquecimento para mãos, pés e corpo quimicamente 

ativadas para fins não médicos; embalagens e almofa-

das de aquecimento activadas quimicamente, sem ser 

para uso medicinal; desumidificadores; dispensadores 

de desinfetantes não para uso pessoal, incluindo dis-

pensadores de desinfetantes para sanitários, aparelhos 

de ar condicionado, fornos de microondas, lancheiras 

e geladeiras; aquecedores para o corpo descartáveis 

[almofadas de aquecimento, não para uso médico]; de-

sodorizantes de ar elétricos, incluindo desodorizantes 

para refrigeradores; desodorizantes de ar elétricos, 

incluindo aparelhos de desodorização não para uso 

pessoal, nomeadamente, aparelhos de desodorização 

para salões de pachinko, restaurantes, hotéis e casas 

de habitação; almofadas de aquecimento eléctricas não 

para uso medicinal; panelas elétricas para cozer arroz; 

fogões de cozedura lenta elétricos; aquecedores de pés 

para uso pessoal; aquecedores de mãos; aquecedores 

de mão para uso pessoal; aquecedores de uso prático 

cheios de substâncias químicas, incluindo aquecedo-

res de mão, aquecedores de corpo e aquecedores dos 

dedos dos pés; acumuladores de calor; almofadas de 

aquecimento para aquecimento; almofadas (almo-

fadas) de aquecimento, não eléctricas, sem ser para 

uso medicinal; aparelhos de aquecimento ou arrefeci-

mento com armazenamento de packs de aquecimento 

ou arrefecimento e almofadas cheias de substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário; packs ou 

almofadas de aquecimento ou arrefecimento cheias ou 

revestidas com substâncias químicas prontas a reagir 

quando necessário; folhas de aquecimento ou arrefeci-

mento cheias ou revestidas com substâncias químicas 

tipo gel prontas a reagir quando necessário; botijas 

de água quente; aquecedores de bolso (não elétricos); 

aquecedores elétricos portáteis; aquecedores (não para 

uso médico); panelas de aquecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200210

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e produtos feitos nesses 

materiais, não incluídos noutras classes; produtos de 

impressão; material de encadernação; fotografias; arti-

gos de papelaria; adesivos para papelaria ou para uso 

doméstico; materiais de artistas; pincéis de pintura; 

máquinas de escrever e artigos de escritório (com ex-

cepção dos móveis); material de instrução e didático 

(exceto aparelhos); materiais plásticos para embalagem 

(não incluídos noutras classes); caracteres de impres-

soras; clichés; lenços e papel para limpeza e polimento 

de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

nitores de televisores e computadores; toalhas de mão 

de papel impregnadas de álcool, água, perfumes, fra-

grâncias ou incenso; toalhas de mão de papel com pre-

parações de limpeza; toalhas de mão em papel; toalhas 

higiénicas para as mãos em papel; matérias plásticas 

para embalagem; artigos de papelaria; guardanapos de 

mesa em papel; toalhas de papel; máquinas de escrever 

e artigos de escritório (com excepção dos móveis).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200211

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; produtos higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para 

bebés; emplastros, materiais para pensos; material 

para obturações dentárias, cera dentária; desinfetan-

tes; preparações para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas; algodão absorvente; folhas 
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de materiais absorventes para uso sanitário; medica-

mentos para a acne; emplastros para a acne para uso 

farmacêutico; preparações para o tratamento da acne; 

preparações farmacêuticas adesivas para o calor; em-

plastros adesivos; adesivos para dentaduras; agentes 

para curar a fadiga e a inflamação dos músculos; em-

plastros de calor activados pelo ar para aliviar a dor, 

a febre, a rigidez muscular e a tensão muscular; pre-

parações para desodorização do ar; antimicrobianos 

para a garganta; anti-sépticos para a garganta; desodo-

rizantes aromáticos, sem ser para uso humano e para 

fins industriais; ligaduras para pensos; almofadas de 

amamentação; desodorizantes para uso medicinal em 

formulações de comprimidos, cápsulas ou spray; re-

frescantes do hálito para fins medicinais; cápsulas para 

medicamentos; cápsulas para uso farmacêutico; goma 

de mascar para uso medicinal; desodorizantes para 

uso industrial; desodorizantes, sem ser para humanos, 

animais e fins industriais; preparações desodorizantes, 

não para fins industriais; capas para fraldas; fraldas; 

suplementos dietéticos para humanos; bebidas dietéti-

cas para uso medicinal; alimentos dietéticos adaptados 

para fins medicinais; alimentos e substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico ou veterinário; desinfetan-

tes para a garganta; fraldas descartáveis para inconti-

nência; toalhetes desinfetantes descartáveis; ligaduras 

para os ouvidos; elixires para aliviar infecções da gar-

ganta; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

preparações de aplicação externa para aliviar o calor 

e a dor em corpos humanos; colírios; palas oculares 

para uso médico; produtos para a lavagem dos olhos; 

ambientadores, sem ser para humanos, animais e fins 

industriais, nem para o hálito; gaze para pensos; folhas 

ou almofadas de gel para absorver e dispersar calor 

para uso médico; folhas ou almofadas de gel para fins 

de refrigeração para uso médico; emplastros de aque-

cimento para aliviar a dor, febre, rigidez muscular e 

tensão muscular; toalhetes de aquecimento para ali-

viar a dor, febre, rigidez muscular e tensão muscular; 

almofadas de incontinência; repelentes de insectos e 

animais nocivos; farinha láctea para bebés; linimentos; 

ligaduras líquidas; pastilhas para uso farmacêutico; 

materiais para pensos; doces medicados; produtos me-

dicinais para limpeza; confeitaria medicada; dentífri-

cos medicinais; produtos medicinais para os cuidados 

da boca; sprays orais medicinais; preparações medi-

cinais para refrescar a boca; sprays para a garganta 

medicinais; pensos para a menstruação; tampões para 

a menstruação; pastilhas de menta para uso farma-

cêutico; papel para proteção contra traças; produtos 

refrescantes para a boca [hálito] para uso medicinal; 

sprays para a boca para uso medicinal; colutórios para 

uso medicinal; papel oleado para uso medicinal; pre-

parações para aliviar a dor; forros de cuecas [produtos 

sanitários]; preparações farmacêuticas para aplicação 

externa para alívio do prurido; preparações farmacêu-

ticas para os cuidados da pele; produtos farmacêuticos 

para o tratamento de dores musculares; emplastros 

para aquecer as partes do corpo humano para fins 

medicinais; cataplasmas para enxaquecas; cataplasmas 

para aliviar febre e dores no corpo; cataplasmas; papel 

reagente para uso médico; medicamentos para a trans-

piração dos pés; medicamentos para a transpiração; 

máscaras sanitárias; pensos higiénicos; cuecas higi-

énicas; toalhetes desinfectantes; medicamentos para 

dores de garganta; preparações esterilizantes, sem ser 

para uso de lavandaria e fins industriais; chá para fins 

medicinais; xaropes para a tosse; tecidos e / ou folhas 

não tecidas impregnadas com desinfectantes, fungici-

das, agentes antibacterianos e desodorizantes; desodo-

rizadores sanitários; agentes para a administração de 

medicamentos sob a forma de wafers comestíveis con-

tendo produtos farmacêuticos em pó; loções, cremes, 

unguentos, géis e leites tópicos para aliviar a dor da 

enxaqueca; produtos farmacêuticos; fitas adesivas para 

a boca para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200213

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos para iluminação, aqueci-

mento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, 

secagem, ventilação, abastecimento de água e fins 

sanitários; aparelhos de refrigeração de ar, incluindo 

evaporadores de arrefecimento; componentes de fil-

trage do ar, incluindo filtros para aparelhos de ar con-

dicionado, filtros para a absorção de fumo de cigarros 

para fins domésticos e industriais; purificadores de 
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ar; esterilizadores de ar; aquecedores de cama; bidês; 

embalagens e almofadas de arrefecimento ativadas 

quimicamente, não para uso médico; almofadas de 

aquecimento para mãos, pés e corpo quimicamente 

ativadas para fins não médicos; embalagens e almofa-

das de aquecimento activadas quimicamente, sem ser 

para uso medicinal; desumidificadores; dispensadores 

de desinfetantes não para uso pessoal, incluindo dis-

pensadores de desinfetantes para sanitários, aparelhos 

de ar condicionado, fornos de microondas, lancheiras 

e geladeiras; aquecedores para o corpo descartáveis 

[almofadas de aquecimento, não para uso médico]; de-

sodorizantes de ar elétricos, incluindo desodorizantes 

para refrigeradores; desodorizantes de ar elétricos, 

incluindo aparelhos de desodorização não para uso 

pessoal, nomeadamente, aparelhos de desodorização 

para salões de pachinko, restaurantes, hotéis e casas 

de habitação; almofadas de aquecimento eléctricas não 

para uso medicinal; panelas elétricas para cozer arroz; 

fogões de cozedura lenta elétricos; aquecedores de pés 

para uso pessoal; aquecedores de mãos; aquecedores 

de mão para uso pessoal; aquecedores de uso prático 

cheios de substâncias químicas, incluindo aquecedo-

res de mão, aquecedores de corpo e aquecedores dos 

dedos dos pés; acumuladores de calor; almofadas de 

aquecimento para aquecimento; almofadas (almo-

fadas) de aquecimento, não eléctricas, sem ser para 

uso medicinal; aparelhos de aquecimento ou arrefeci-

mento com armazenamento de packs de aquecimento 

ou arrefecimento e almofadas cheias de substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário; packs ou 

almofadas de aquecimento ou arrefecimento cheias ou 

revestidas com substâncias químicas prontas a reagir 

quando necessário; folhas de aquecimento ou arrefeci-

mento cheias ou revestidas com substâncias químicas 

tipo gel prontas a reagir quando necessário; botijas 

de água quente; aquecedores de bolso (não elétricos); 

aquecedores elétricos portáteis; aquecedores (não para 

uso médico); panelas de aquecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200214

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 70-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200215

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 70-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200216

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 70-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200223

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2



15596    40   2022  10  6 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200224

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200225

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

[730]  Requerente : 

 Sun Haobo

  Endereço : 

36

 Group 36, Changchun Mingzhu First Committee, Min-

gzhu street, Nanguan District, Changchun City, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200226

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

[730]  Requerente : XU KEVIN

  Endereço : 25091 Portsmouth Mission Viejo, CA 

92692, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200227

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

[730]  Requerente : 

 Sui Baolai

  Endereço : 

1288 25 2 102

 Room 102, Unit 2, Bui ld ing 25, No. 1288, Tangqi 

Road, Tangjiawan Town, Xiangzhou District, Zhuhai 

City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200228

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

[730]  Requerente : 

 Sui Baolai

  Endereço : 

1288 25 2 102

 Room 102, Unit 2, Bui ld ing 25, No. 1288, Tangqi 

Road, Tangjiawan Town, Xiangzhou District, Zhuhai 

City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200229

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

[730]  Requerente : SUMITOMO RUBBER INDUS-

TRIES, LTD.

  Endereço : 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, 

Chuo-ku, Kobe, 651-0072, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

CD

L ED

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200230

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

[730]  Requerente : SUMITOMO RUBBER INDUS-

TRIES, LTD.

  Endereço : 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, 

Chuo-ku, Kobe, 651-0072, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200231

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

[730]  Requerente : SUMITOMO RUBBER INDUS-

TRIES, LTD.

  Endereço : 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, 

Chuo-ku, Kobe, 651-0072, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200232

[220]  Data de pedido : 2022/08/08
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[730]  Requerente : SUMITOMO RUBBER INDUS-

TRIES, LTD.

  Endereço : 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, 

Chuo-ku, Kobe, 651-0072, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200233

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

[730]  Requerente : SUMITOMO RUBBER INDUS-

TRIES, LTD.

  Endereço : 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, 

Chuo-ku, Kobe, 651-0072, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200234

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

[730]  Requerente : SUMITOMO RUBBER INDUS-

TRIES, LTD.

  Endereço : 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, 

Chuo-ku, Kobe, 651-0072, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

C D

C D

L ED

3D
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T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200235

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

[730]  Requerente : ISA TANTEC 

  Endereço : 619 5

8

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200236

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

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos de vídeo; software 

de computador; software de entretenimento interac-

tivo; aplicações móveis descarregáveis; aplicações 

móveis descarregáveis com jogos e jogos de fortuna e 

azar; software de jogos móveis descarregáveis; softwa-

re de jogos electrónicos; software de jogos electrónicos 

para telemóveis; software de jogos de computador; 

software de jogos de realidade virtual; software de jogos 
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de realidade aumentada; software de jogos interactivos 

multimédia para jogos; software de gestão de jogos de 

computador e vídeo para utilização em redes sociais; 

publicações de software de computador descarregáveis 

na natureza de manuais e guias do utilizador; publi-

cação electrónica descarregável; ficheiros de áudio 

descarregáveis e gravações de vídeo descarregáveis 

com jogos de computador e jogos de vídeo; software 

informático de gestão de bases de dados; painéis de 

informação eletrónicos; dispositivos periféricos de 

computador; acessórios de computador; hardware de 

computador para jogos; auscultadores (headphones); 

auriculares; auscultadores (headsets); auscultadores 

para jogos de realidade virtual; auscultadores para jo-

gos; tapetes de rato; teclados; microfones; altifalantes; 

computadores tabletes; smartphones; unidades USB; 

cartões de memória; suportes electrónicos de armaze-

namento gravados com programas para smartphones; 

baterias; carregadores de baterias; carregadores USB 

(carregadores de baterias); cabos USB; capas e caixas 

para smartphones, computadores tablete, telemóveis, 

computadores portáteis e leitores de media portáteis; 

películas protectores adaptadas para smartphones, 

telemóveis; outros acessórios concebidos para smart-

phones ou telemóveis; cartões de oferta e cartões de 

débito pré-pagos codificados magneticamente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200237

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

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de 

jogos; serviços de jogos electrónicos; fornecimento de 

um jogo interactivo através de redes de comunicações 

electrónicas e ópticas; fornecimento de jogos electró-

nicos [não descarregáveis] para telemóveis através da 

Internet; fornecimento de entretenimento na natureza 

de jogos electrónicos através de redes de comunica-

ções electrónicas; fornecimento de jogos de compu-

tador em linha; fornecimento de entretenimento em 

linha na natureza de espectáculos de jogos; forneci-

mento de serviços de jogos de arcada de divertimento; 

fornecimento de jogos não descarregáveis na Internet; 

fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, 

som, música, imagens, animação ou filmes através de 

telecomunicações ou redes informáticas; fornecimento 

de vídeos em linha, não descarregáveis; distribuição 

de jogos de vídeo; aluguer de equipamento de jogos; 

organização e realização de concursos de computador 

e jogos de vídeo; organização, produção e apresenta-

ção de concursos, competições, jogos, concursos de 

jogos, questionários, dias de diversão, exposições, es-

pectáculos, roadshows, eventos encenados, actuações 

ao vivo, programas de televisão no campo dos jogos de 

computador e de vídeo; edição multimédia de jogos de 

computador e de vídeo e software de computador e de 

jogos de vídeo; edição multimédia de software de en-

tretenimento e/ou educacional; fornecimento de infor-

mação sobre entretenimento; serviços de aconselha-

mento e consultoria relacionados com os anteriores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200238

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

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de har-

dware e software de computador; desenvolvimento de 

programas de computador; concepção, desenvolvimen-

to, actualização (updating) e actualização (upgrading) 

de software de computador e jogos de vídeo; desen-

volvimento de software de computador no domínio 

das aplicações móveis; desenvolvimento de software 

de jogos e software de entretenimento para disposi-

tivos móveis; programação de software de jogos de 

vídeo; serviços informáticos; concepção de software 

para smartphones; computação em nuvem; aluguer de 

software de computador; aluguer de software de apli-

cação; plataforma como serviço (PaaS); software como 

serviço (SaaS); alojamento de um website na Internet; 

manutenção e actualização de software informático 

e de sítios na rede; armazenamento electrónico de 

dados; manutenção e actualização de bases de dados 
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informáticas; fornecimento de utilização temporária 

de software não descarregáveis para desenvolvimento 

de jogos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200239

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

[730]  Requerente : TCL

  Endereço : 17

TCL

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200240

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

[730]  Requerente : TCL

  Endereço : 17

TCL

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200241

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

[730]  Requerente : TCL

  Endereço : 17

TCL

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200243

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 MACAU IENG NAM LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200244

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 MACAU IENG NAM LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200245

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 MACAU IENG NAM LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200246

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

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

carne; produtos à base de carne para uso alimentar; 

carne de vaca; carne de porco; produtos de carne de 

porco processada, nomeadamente, carne de porco sal-

gada, carne de porco fumada e carnes para charcuta-

ria; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e 

cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticí-

nios; óleos e gorduras comestíveis; presunto [fiambre]; 

salsichas; bacon [toucinho]; carne de aves; produtos de 

charcutaria; saladas de legumes; saladas de frutas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200247

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sanduiches; sandes de cachorro quen-

te; alimentos à base de farinha [farináceos]; snacks à 

base de cereais; snacks à base de arroz.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200252

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos para uso cosmético; 

preparações químicas para utilizar no fabrico de cos-

méticos; preparações químicas para uso no fabrico de 

cosméticos; ingredientes químicos para uso no fabrico 

de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200253

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[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; soros de beleza; essências 

de beleza para os cuidados da pele; preparações cos-

méticas para o cuidado da pele; preparações de maqui-

lhagem; preparações para desmaquilhagem; estojos de 

cosmética; produtos de perfumaria; sabonetes; produ-

tos de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200254

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 166 190

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200255

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 BIG LEADER (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 83

35

 35Th Floor EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun 

Tong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

葜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200256

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 BIG LEADER (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 83

35

 35Th Floor EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun 

Tong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200257

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 BIG LEADER (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 83

35

 35Th Floor EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun 

Tong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200258

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 BIG LEADER (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 83

35

 35Th Floor EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun 

Tong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200259

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 BIG LEADER (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 83

35

 35Th Floor EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun 

Tong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200260

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 BIG LEADER (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 83

35

 35Th Floor EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun 

Tong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200261

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTERNA-

CIONAL WENG FU, LIMITADA

  Endereço : 409

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200262

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTERNA-

CIONAL WENG FU, LIMITADA

  Endereço : 409

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200263

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTERNA-

CIONAL WENG FU, LIMITADA

  Endereço : 409

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200265

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16º an-

dar, freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200267

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200268

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200269

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200270

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200271

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200272

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200273

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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[SaaS]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200274

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200277

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai 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/200278

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200279

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai 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/200280

[220]  Data de pedido : 2022/08/09
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[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200281

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200282

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai 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/200283

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200284

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200285

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200286

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200287

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai 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/200288

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200289

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai 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/200290

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200291

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 200

16

 16/F The Sun’s Group CTR 200 Gloucester Rd Wan-

chai Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200292

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : KOWA COMPANY, LTD.

  Endereço : 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Na-

goya-shi, Aichi-ken, 460-8625, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Máscaras sanitárias; aparelhos e ins-

trumentos médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200293

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

perfumaria, óleos essenciais; preparações para bran-

quear e outras substâncias para a lavagem; prepa-

rações para limpar, polir, desengordurar e raspar; 

cosméticos; produtos de beleza; produtos para os 

cuidados de beleza; maquilhagem; pré-bases de ma-

quilhagem ou bases de maquilhagem; preparações de 

maquilhagem; vernizes para as unhas; preparações 

para remoção de vernizes; pestanas postiças; unhas 
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postiças; batons para os lábios; cores para os lábios 

[cosméticos]; lápis para uso cosmético; lápis para as 

sobrancelhas; pó para as sobrancelhas; sombras para 

os olhos; delineador líquido para os olhos; produtos 

para dar cor ao rosto; pó de arroz; óleos, leites, cre-

mes ou espumas de limpeza facial; preparações para 

desmaquilhagem; loções, leite, cremes ou óleos para 

uso cosmético; cremes ou óleos de massagem para o 

rosto ou corpo, não medicinais; produtos para bran-

quear a pele; preparações cosméticas para o cuidado 

da pele; preparações cosméticas para o cuidado do 

corpo; máscaras de beleza; toalhetes impregnados com 

um produto de limpeza da pele (para uso cosmético); 

preparações não medicamentosas para o tratamento 

da acne; preparações de proteção solar; preparações 

cosméticas para o banho; produtos e tratamentos para 

o cabelo; óleos essenciais para uso pessoal; algodão e 

cotonetes algodoados para uso cosmético; estojos de 

cosmética; perfumes; sabonetes; soros de beleza; soros 

não medicinais para a pele; produtos para o cuidado 

da pele, produtos para limpar a pele, tónicos para o 

cuidado da pele, esfoliantes e hidratantes; cremes, lo-

ções e geles para a pele, não medicamentosos; cremes 

e loções para as mãos e o corpo, geles de banho e de 

duche; esfoliantes para o corpo, pó para o corpo; óle-

os de banho e sais de banho, não medicinais; loções 

para o cabelo, produtos para os cuidados dos cabelos, 

preparações cosméticas para os cuidados dos cabelos, 

incluindo champôs e preparações para enxaguar os 

cabelos, amaciadores; cotonetes algodoados para uso 

cosmético, bolas de algodão para aplicação de cosmé-

ticos; bolas de algodão para remoção de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200294

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[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/200295

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Escovas elétricas [partes de máqui-

nas]; bombas de gás [equipamentos de postos de ga-

solina]; aparelhos elétricos para abertura e fecho de 

portas; gruas; elevadores de veículos; limpa-neves; 

acumuladores hidráulicos enquanto peças de máqui-

nas; travões para máquinas; máquinas para trabalhar o 

metal; máquinas de produção de calços de travão para 

automóveis; machos de rosca [máquinas-ferramentas]; 

torneiras [partes de máquinas ou motores]; máquinas 

separadoras para a indústria; máquinas destinadas à 

indústria química para uso industrial; ignições eletró-

nicas para veículos; peças de motores mecânicos para 

veículos terrestres; motores para gerar eletricidade; 

blocos de motores para automóveis; motores (com ex-

cepção dos motores para veículos terrestres); bombas 

para motores de veículos terrestres; engrenagens de 

mudança de velocidades enquanto peças de máquinas; 

dispositivos de comando para máquinas ou motores; 

componentes de acoplamento e transmissão de má-

quinas (exceto para veículos terrestres); máquinas de 

lavagem de automóveis; instalações de estacionamento 

automático; dispositivos de ignição para motores de 



15612    40   2022  10  6 

veículos terrestres; geradores de corrente para automó-

veis; motores para veículos em miniatura; geradores; 

turbogeradores; geradores portáteis de energia elétri-

ca; robots para ajudarem nas tarefas diárias para uso 

doméstico; robots industriais; robots para máquinas-

-ferramentas; dispositivos de acionamento para robots; 

mecanismos de controlo para robots; aparelhos para 

o fabrico de baterias solares; elétrodos para máquinas 

de soldar; bombas de distribuição de hidrogénio para 

estações de serviço; transportadores pneumáticos; 

molas amortecedoras para máquinas; travões de disco 

sendo peças de máquinas; economizadores de combus-

tível para motores; peças para injetores de combustível 

para motores de veículos terrestres e náuticos; disposi-

tivos eletrónicos de arranque para motores; máquinas 

para trasfegar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/17  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0091085

[210]  N.º : N/200296

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Robôs de cirurgia; nano robôs para 

uso médico; fatos de exoesqueleto robóticos para uso 

médico; aparelhos de reabilitação física para fins mé-

dicos; eletroencefalógrafos; aparelhos de medição da 

pulsação; dispositivos para localizar nervos; membros 

artificiais [próteses]; próteses articulares artificiais; 

aparelhos médicos; aparelhos e instrumentos médicos; 

membros, olhos e dentes artificiais; aparelhos de mas-

sagem para uso pessoal; biberons [biberões]; vestuário 

médico; luvas para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/17  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0091086

[210]  N.º : N/200297

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Financiamento relacionado com auto-

móveis; financiamento para compra de automóveis em 

leasing; serviços de garantias financeiras para o reem-

bolso de despesas efetuadas em consequência de uma 

avaria de veículo; serviços de garantias financeiras 

para o reembolso de despesas incorridas na sequência 

de acidentes com veículos; serviços de financiamento 

aluguer-compra [leasing]; serviços cartões de crédito 

e de débito; fomento comercial; processamento de pa-

gamentos por cartão de crédito; agências de cobrança 

de rendas e alugueres de estacionamento; agências de 

cobrança de estacionamento; serviços financeiros para 

a gestão de cartões de crédito pré-pagos com função 

de cartão de aderente; fornecimento de informações 

sobre serviços financeiros e monetários; serviços de 

seguro automóvel; serviços de consultoria e correta-

gem relacionados com seguros de automóveis; infor-

mações sobre seguro automóvel; mediação de seguros 

relacionados com veículos motorizados; corretagem de 

moeda virtual; transações financeiras online; serviços 

de corretagem para a transação de tokens não fungí-

veis (NFT) baseados na tecnologia de cadeia de blocos 

( blockchain ); serviços financeiros de corretagem 

aduaneira; serviços de avaliação de automóveis; servi-

ços de avaliação de automóveis usados; fornecimento 

de informações relativas à avaliação dos automóveis 

usados; cobrança de donativos monetários para fins 

caritativos; fornecimento de informações relativas à 

avaliação dos automóveis; emissão de cartões de cré-

dito para aderentes; atribuição de descontos em esta-

belecimentos parceiros de terceiros através do uso de 

um cartão aderente; informações sobre seguros rela-

cionados com veículos motorizados; processamento de 

transações de pagamento através da Internet; serviços 

de carteira eletrónica (serviços de pagamentos); pro-

cessamento eletrónico de pagamentos; processamento 

de transações de pagamento para dinheiro eletrónico; 

corretagem de direitos de propriedade intelectual; pa-

gamentos eletrónicos para terceiros.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/17  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0091087

[210]  N.º : N/200298

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Reboque de emergência de automó-

veis; leasing de viaturas de aluguer; informações 

sobre transporte; disponibilização de informação 

sobre transporte rodoviário; aluguer de automóveis; 

acompanhamento de frotas de automóveis utilizando 

dispositivos eletrónicos de navegação e localização 

[informação sobre transporte]; reboque e transporte 

de viaturas incluídos nos serviços de assistência em 

caso de avaria de veículos; serviços de partilha de au-

tomóveis; transporte; serviços de partilha de carros; 

fornecimento de informações via Internet sobre servi-

ços de aluguer de automóveis; aluguer de equipamento 

e acessórios para veículos; aluguer de aviões; aluguer 

de veículos; fornecimento de informações relacionadas 

com o transporte aéreo; divulgação de informação 

sobre serviços de condução de veículos; serviços de 

reserva para aluguer de veículos; aluguer de veículos 

automóveis, arrendamento de garagens e de lugares 

de estacionamento; disponibilização de informação 

sobre serviços de estacionamento de veículos; reserva 

de lugares de estacionamento; transporte de passa-

geiros e de bagagens de passageiros; fornecimento de 

informações sobre serviços de transporte; serviços de 

logística constituídos por armazenamento, transporte 

e entrega de mercadorias; transporte, entrega, embala-

gem e armazenamento de mercadorias; fornecimento 

de informações sobre vias rodoviárias e trânsito; ins-

peção de veículos antes do transporte; armazenamen-

to de energia e combustíveis; serviços de depósito de 

veículos em garagens; aluguer de cadeiras de rodas; 

serviços relacionados com viagens incluídas nesta clas-

se; fornecimento de informações sobre viagens, visitas 

e passeios turísticos; serviços de agências de viagens e 

de reservas; reservas para viagens; serviços de reservas 

de viagens e de informações de viagens; realização 

de passeios turísticos em automóveis; armazenamen-

to físico de dados, documentos, fotografias digitais, 

música, imagens, vídeos e jogos informáticos, todos 

eles armazenados eletronicamente; armazenamento, 

distribuição e fornecimento de energia e combustíveis; 

disponibilização de informação sobre distribuição de 

eletricidade; armazenamento e distribuição de electri-

cidade; serviços de navegação por sistema de posicio-

namento global (GPS); assessoria técnica em matéria 

de logística de transporte; transporte de veículos; 

aluguer de veículos; serviços de logística de cadeia de 

fornecimento e de logística inversa constituídos por 

armazenamento, transporte e entrega de mercadorias 

para terceiros por via aérea, via férrea, por navio ou 

por camião.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/17  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0091088

[210]  N.º : N/200299

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Escovas elétricas [partes de máqui-

nas]; bombas de gás [equipamentos de postos de ga-

solina]; aparelhos elétricos para abertura e fecho de 

portas; gruas; elevadores de veículos; limpa-neves; 

acumuladores hidráulicos enquanto peças de máqui-

nas; travões para máquinas; máquinas para trabalhar o 

metal; máquinas de produção de calços de travão para 

automóveis; machos de rosca [máquinas-ferramentas]; 

torneiras [partes de máquinas ou motores]; máquinas 

separadoras para a indústria; máquinas destinadas à 

indústria química para uso industrial; ignições eletró-

nicas para veículos; peças de motores mecânicos para 

veículos terrestres; motores para gerar eletricidade; 

blocos de motores para automóveis; motores (com ex-

cepção dos motores para veículos terrestres); bombas 

para motores de veículos terrestres; engrenagens de 
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mudança de velocidades enquanto peças de máquinas; 

dispositivos de comando para máquinas ou motores; 

componentes de acoplamento e transmissão de má-

quinas (exceto para veículos terrestres); máquinas de 

lavagem de automóveis; instalações de estacionamento 

automático; dispositivos de ignição para motores de 

veículos terrestres; geradores de corrente para automó-

veis; motores para veículos em miniatura; geradores; 

turbogeradores; geradores portáteis de energia elétri-

ca; robots para ajudarem nas tarefas diárias para uso 

doméstico; robots industriais; robots para máquinas-

-ferramentas; dispositivos de acionamento para robots; 

mecanismos de controlo para robots; aparelhos para 

o fabrico de baterias solares; elétrodos para máquinas 

de soldar; bombas de distribuição de hidrogénio para 

estações de serviço; transportadores pneumáticos ; 

molas amortecedoras para máquinas; travões de disco 

sendo peças de máquinas; economizadores de combus-

tível para motores; peças para injetores de combustível 

para motores de veículos terrestres e náuticos; disposi-

tivos eletrónicos de arranque para motores; máquinas 

para trasfegar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/17  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0091077

[210]  N.º : N/200300

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Robôs de cirurgia; nano robôs para 

uso médico; fatos de exoesqueleto robóticos para uso 

médico; aparelhos de reabilitação física para fins mé-

dicos; eletroencefalógrafos; aparelhos de medição da 

pulsação; dispositivos para localizar nervos; membros 

artificiais [próteses]; próteses articulares artificiais; 

aparelhos médicos; aparelhos e instrumentos médicos; 

membros, olhos e dentes artificiais; aparelhos de mas-

sagem para uso pessoal; biberons [biberões]; vestuário 

médico; luvas para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/17  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0091078

[210]  N.º : N/200301

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Financiamento relacionado com auto-

móveis; financiamento para compra de automóveis em 

leasing; serviços de garantias financeiras para o reem-

bolso de despesas efetuadas em consequência de uma 

avaria de veículo; serviços de garantias financeiras 

para o reembolso de despesas incorridas na sequência 

de acidentes com veículos; serviços de financiamento 

aluguer-compra [leasing]; serviços cartões de crédito 

e de débito; fomento comercial; processamento de pa-

gamentos por cartão de crédito; agências de cobrança 

de rendas e alugueres de estacionamento; agências de 

cobrança de estacionamento; serviços financeiros para 

a gestão de cartões de crédito pré-pagos com função 

de cartão de aderente; fornecimento de informações 

sobre serviços financeiros e monetários; serviços de 

seguro automóvel; serviços de consultoria e correta-

gem relacionados com seguros de automóveis; infor-

mações sobre seguro automóvel; mediação de seguros 

relacionados com veículos motorizados; corretagem de 

moeda virtual; transações financeiras online; serviços 

de corretagem para a transação de tokens não fungí-

veis (NFT) baseados na tecnologia de cadeia de blocos 

( blockchain ); serviços financeiros de corretagem 

aduaneira; serviços de avaliação de automóveis; servi-

ços de avaliação de automóveis usados; fornecimento 

de informações relativas à avaliação dos automóveis 

usados; cobrança de donativos monetários para fins 

caritativos; fornecimento de informações relativas à 

avaliação dos automóveis; emissão de cartões de cré-

dito para aderentes; atribuição de descontos em esta-

belecimentos parceiros de terceiros através do uso de 

um cartão aderente; informações sobre seguros rela-

cionados com veículos motorizados; processamento de 
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transações de pagamento através da Internet; serviços 

de carteira eletrónica (serviços de pagamentos); pro-

cessamento eletrónico de pagamentos; processamento 

de transações de pagamento para dinheiro eletrónico; 

corretagem de direitos de propriedade intelectual; pa-

gamentos eletrónicos para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/17  Coreia do Sul

N.º  40-2022-0091079

[210]  N.º : N/200302

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Reboque de emergência de automó-

veis; leasing de viaturas de aluguer; informações 

sobre transporte; disponibilização de informação 

sobre transporte rodoviário; aluguer de automóveis; 

acompanhamento de frotas de automóveis utilizando 

dispositivos eletrónicos de navegação e localização 

[informação sobre transporte]; reboque e transporte 

de viaturas incluídos nos serviços de assistência em 

caso de avaria de veículos; serviços de partilha de au-

tomóveis; transporte; serviços de partilha de carros; 

fornecimento de informações via Internet sobre servi-

ços de aluguer de automóveis; aluguer de equipamento 

e acessórios para veículos; aluguer de aviões; aluguer 

de veículos; fornecimento de informações relacionadas 

com o transporte aéreo; divulgação de informação 

sobre serviços de condução de veículos; serviços de 

reserva para aluguer de veículos; aluguer de veículos 

automóveis, arrendamento de garagens e de lugares 

de estacionamento; disponibilização de informação 

sobre serviços de estacionamento de veículos; reserva 

de lugares de estacionamento; transporte de passa-

geiros e de bagagens de passageiros; fornecimento de 

informações sobre serviços de transporte; serviços de 

logística constituídos por armazenamento, transporte 

e entrega de mercadorias; transporte, entrega, embala-

gem e armazenamento de mercadorias; fornecimento 

de informações sobre vias rodoviárias e trânsito; ins-

peção de veículos antes do transporte; armazenamen-

to de energia e combustíveis; serviços de depósito de 

veículos em garagens; aluguer de cadeiras de rodas; 

serviços relacionados com viagens incluídas nesta clas-

se; fornecimento de informações sobre viagens, visitas 

e passeios turísticos; serviços de agências de viagens e 

de reservas; reservas para viagens; serviços de reservas 

de viagens e de informações de viagens; realização 

de passeios turísticos em automóveis; armazenamen-

to físico de dados, documentos, fotografias digitais, 

música, imagens, vídeos e jogos informáticos, todos 

eles armazenados eletronicamente; armazenamento, 

distribuição e fornecimento de energia e combustíveis; 

disponibilização de informação sobre distribuição de 

eletricidade; armazenamento e distribuição de electri-

cidade; serviços de navegação por sistema de posicio-

namento global (GPS); assessoria técnica em matéria 

de logística de transporte; transporte de veículos; 

aluguer de veículos; serviços de logística de cadeia de 

fornecimento e de logística inversa constituídos por 

armazenamento, transporte e entrega de mercadorias 

para terceiros por via aérea, via férrea, por navio ou 

por camião.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/17  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0091080

[210]  N.º : N/200303

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Escovas elétricas [partes de máqui-

nas]; bombas de gás [equipamentos de postos de ga-

solina]; aparelhos elétricos para abertura e fecho de 

portas; gruas; elevadores de veículos; limpa-neves; 

acumuladores hidráulicos enquanto peças de máqui-

nas; travões para máquinas; máquinas para trabalhar o 

metal; máquinas de produção de calços de travão para 

automóveis; machos de rosca [máquinas-ferramentas]; 

torneiras [partes de máquinas ou motores]; máquinas 

separadoras para a indústria; máquinas destinadas à 



15616    40   2022  10  6 

indústria química para uso industrial; ignições eletró-

nicas para veículos; peças de motores mecânicos para 

veículos terrestres; motores para gerar eletricidade; 

blocos de motores para automóveis; motores (com ex-

cepção dos motores para veículos terrestres); bombas 

para motores de veículos terrestres; engrenagens de 

mudança de velocidades enquanto peças de máquinas; 

dispositivos de comando para máquinas ou motores; 

componentes de acoplamento e transmissão de má-

quinas (exceto para veículos terrestres); máquinas de 

lavagem de automóveis; instalações de estacionamento 

automático; dispositivos de ignição para motores de 

veículos terrestres; geradores de corrente para automó-

veis; motores para veículos em miniatura; geradores; 

turbogeradores; geradores portáteis de energia elétri-

ca; robots para ajudarem nas tarefas diárias para uso 

doméstico; robots industriais; robots para máquinas-

-ferramentas; dispositivos de acionamento para robots; 

mecanismos de controlo para robots; aparelhos para 

o fabrico de baterias solares; elétrodos para máquinas 

de soldar; bombas de distribuição de hidrogénio para 

estações de serviço; transportadores pneumáticos ; 

molas amortecedoras para máquinas; travões de disco 

sendo peças de máquinas; economizadores de combus-

tível para motores; peças para injetores de combustível 

para motores de veículos terrestres e náuticos; disposi-

tivos eletrónicos de arranque para motores; máquinas 

para trasfegar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/17  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0091081

[210]  N.º : N/200304

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Robôs de cirurgia; nano robôs para 

uso médico; fatos de exoesqueleto robóticos para uso 

médico; aparelhos de reabilitação física para fins mé-

dicos; eletroencefalógrafos; aparelhos de medição da 

pulsação; dispositivos para localizar nervos; membros 

artificiais [próteses]; próteses articulares artificiais; 

aparelhos médicos; aparelhos e instrumentos médicos; 

membros, olhos e dentes artificiais; aparelhos de mas-

sagem para uso pessoal; biberons [biberões]; vestuário 

médico; luvas para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/17  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0091082

[210]  N.º : N/200305

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Financiamento relacionado com auto-

móveis; financiamento para compra de automóveis em 

leasing; serviços de garantias financeiras para o reem-

bolso de despesas efetuadas em consequência de uma 

avaria de veículo; serviços de garantias financeiras 

para o reembolso de despesas incorridas na sequência 

de acidentes com veículos; serviços de financiamento 

aluguer-compra [leasing]; serviços cartões de crédito 

e de débito; fomento comercial; processamento de pa-

gamentos por cartão de crédito; agências de cobrança 

de rendas e alugueres de estacionamento; agências de 

cobrança de estacionamento; serviços financeiros para 

a gestão de cartões de crédito pré-pagos com função 

de cartão de aderente; fornecimento de informações 

sobre serviços financeiros e monetários; serviços de 

seguro automóvel; serviços de consultoria e correta-

gem relacionados com seguros de automóveis; infor-

mações sobre seguro automóvel; mediação de seguros 

relacionados com veículos motorizados; corretagem de 

moeda virtual; transações financeiras online; serviços 

de corretagem para a transação de tokens não fungí-

veis (NFT) baseados na tecnologia de cadeia de blocos 

( blockchain ); serviços financeiros de corretagem 

aduaneira; serviços de avaliação de automóveis; servi-

ços de avaliação de automóveis usados; fornecimento 

de informações relativas à avaliação dos automóveis 

usados; cobrança de donativos monetários para fins 

caritativos; fornecimento de informações relativas à 

avaliação dos automóveis; emissão de cartões de cré-

dito para aderentes; atribuição de descontos em esta-
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belecimentos parceiros de terceiros através do uso de 

um cartão aderente; informações sobre seguros rela-

cionados com veículos motorizados; processamento de 

transações de pagamento através da Internet; serviços 

de carteira eletrónica (serviços de pagamentos); pro-

cessamento eletrónico de pagamentos; processamento 

de transações de pagamento para dinheiro eletrónico; 

corretagem de direitos de propriedade intelectual; pa-

gamentos eletrónicos para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/17  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0091083

[210]  N.º : N/200306

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Reboque de emergência de automó-

veis; leasing de viaturas de aluguer; informações 

sobre transporte; disponibilização de informação 

sobre transporte rodoviário; aluguer de automóveis; 

acompanhamento de frotas de automóveis utilizando 

dispositivos eletrónicos de navegação e localização 

[informação sobre transporte]; reboque e transporte 

de viaturas incluídos nos serviços de assistência em 

caso de avaria de veículos; serviços de partilha de au-

tomóveis; transporte; serviços de partilha de carros; 

fornecimento de informações via Internet sobre servi-

ços de aluguer de automóveis; aluguer de equipamento 

e acessórios para veículos; aluguer de aviões; aluguer 

de veículos; fornecimento de informações relacionadas 

com o transporte aéreo; divulgação de informação 

sobre serviços de condução de veículos; serviços de 

reserva para aluguer de veículos; aluguer de veículos 

automóveis, arrendamento de garagens e de lugares 

de estacionamento; disponibilização de informação 

sobre serviços de estacionamento de veículos; reserva 

de lugares de estacionamento; transporte de passa-

geiros e de bagagens de passageiros; fornecimento de 

informações sobre serviços de transporte; serviços de 

logística constituídos por armazenamento, transporte 

e entrega de mercadorias; transporte, entrega, embala-

gem e armazenamento de mercadorias; fornecimento 

de informações sobre vias rodoviárias e trânsito; ins-

peção de veículos antes do transporte; armazenamen-

to de energia e combustíveis; serviços de depósito de 

veículos em garagens; aluguer de cadeiras de rodas; 

serviços relacionados com viagens incluídas nesta clas-

se; fornecimento de informações sobre viagens, visitas 

e passeios turísticos; serviços de agências de viagens e 

de reservas; reservas para viagens; serviços de reservas 

de viagens e de informações de viagens; realização 

de passeios turísticos em automóveis; armazenamen-

to físico de dados, documentos, fotografias digitais, 

música, imagens, vídeos e jogos informáticos, todos 

eles armazenados eletronicamente; armazenamento, 

distribuição e fornecimento de energia e combustíveis; 

disponibilização de informação sobre distribuição de 

eletricidade; armazenamento e distribuição de electri-

cidade; serviços de navegação por sistema de posicio-

namento global (GPS); assessoria técnica em matéria 

de logística de transporte; transporte de veículos; 

aluguer de veículos; serviços de logística de cadeia de 

fornecimento e de logística inversa constituídos por 

armazenamento, transporte e entrega de mercadorias 

para terceiros por via aérea, via férrea, por navio ou 

por camião.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/17  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0091084

[210]  N.º : N/200307

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON PTE. 

LTD.

  Endereço : 2 Science Park Drive, #07-13, Ascent, 

Singapore Science Park 1, Singapore 118222

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de l impeza para o rosto 

(cosméticos), loções faciais (cosméticos), hidratantes 

(cosméticos), cremes (cosméticos), geles (cosméticos); 

soros não medicinais para os cuidados da pele; tónicos 

(cosméticos); cremes esfoliantes; esfoliantes; proteto-

res solares; máscaras faciais; esfoliantes para o rosto; 

cremes e soros anti-envelhecimento; geles e loções 

para depois de barbear; loções e cremes para bran-

quear a pele; leite hidratante; máscaras de branquea-



15618    40   2022  10  6 

mento; produtos de limpeza para o corpo, loções, hi-

dratantes, cremes para o corpo; cremes para os olhos; 

cosméticos, nomeadamente, base de maquilhagem, 

correctores, glosses para os lábios, máscara [rímel], 

produtos desmaquilhantes; produtos para os cuidados 

dos cabelos, nomeadamente, champôs e amaciadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200308

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON PTE. 

LTD.

  Endereço : 2 Science Park Drive, #07-13, Ascent, 

Singapore Science Park 1, Singapore 118222

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de l impeza para o rosto 

(cosméticos), loções faciais (cosméticos), hidratantes 

(cosméticos), cremes (cosméticos), geles (cosméticos); 

soros não medicinais para os cuidados da pele; tónicos 

(cosméticos); cremes esfoliantes; esfoliantes; proteto-

res solares; máscaras faciais; esfoliantes para o rosto; 

cremes e soros anti-envelhecimento; geles e loções 

para depois de barbear; loções e cremes para bran-

quear a pele; leite hidratante; máscaras de branquea-

mento; produtos de limpeza para o corpo, loções, hi-

dratantes, cremes para o corpo; cremes para os olhos; 

cosméticos, nomeadamente, base de maquilhagem, 

correctores, glosses para os lábios, máscara [rímel], 

produtos desmaquilhantes; produtos para os cuidados 

dos cabelos, nomeadamente, champôs e amaciadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200309

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON PTE. 

LTD.

  Endereço : 2 Science Park Drive, #07-13, Ascent, 

Singapore Science Park 1, Singapore 118222

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Ingredientes não medicinais (produtos 

químicos) vendidos como componentes integrais de 

produtos para os cuidados da pele, cosméticos, pro-

tetores solares, produtos para os cuidados do rosto e 

produtos para os cuidados do corpo; ingredientes me-

dicinais (produtos químicos não para uso em ciências 

médicas) vendidos como componentes integrais de 

produtos para os cuidados da pele, cosméticos, pro-

tetores solares, produtos para os cuidados do rosto e 

produtos para os cuidados do corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200314

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 2 206

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200315

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 2 206

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200318

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : 

 Jiongnan Lin

  Endereço : 1-43

 No. 1-43, Huwei Village, Tanxi Town, Lufeng City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200319

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : 

 Jiongnan Lin

  Endereço : 1-43

 No. 1-43, Huwei Village, Tanxi Town, Lufeng City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200320

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : 

 Jiongnan Lin

  Endereço : 1-43

 No. 1-43, Huwei Village, Tanxi Town, Lufeng City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200321

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : 

 Jiongnan Lin

  Endereço : 1-43

 No. 1-43, Huwei Village, Tanxi Town, Lufeng City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200322

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : 

 Jiongnan Lin

  Endereço : 1-43

 No. 1-43, Huwei Village, Tanxi Town, Lufeng City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200323

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : 

 Jiongnan Lin

  Endereço : 1-43

 No. 1-43, Huwei Village, Tanxi Town, Lufeng City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200325

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : SG Gaming, Inc.

  Endereço : 6601 Bermuda Road, Las Vegas, Ne-

vada 89119 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e firmware de computador 

para jogos de fortuna ou azar em qualquer plataforma 

computadorizada, incluindo consolas de jogos especí-

ficas, slot machines baseadas em vídeo, slot machines 

baseadas em bobina e terminais de loteria de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200329

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 198 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200330

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 198 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200333

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

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

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gelados, sorvetes, confeitos congela-

dos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200334

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : Unilever IP Holdings B.V.
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  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gelados, sorvetes, confeitos congela-

dos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200335

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

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

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gelados, sorvetes, confeitos congela-

dos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200336

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

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

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gelados, confeitos congelados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200337

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

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

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

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos para o uso nos cabelos; 

preparações para tratamento capilar; preparações para 

restaurador capilar (cosméticos); cosméticos; cosméti-

cos para cuidados de beleza; preparações cosméticas 

adelgaçantes; soros de beleza; estojos de cosmética; 

preparações faciais (cosméticos); preparações cosmé-

ticas para o cuidado da pele; preparações de aloe vera 

para fins cosméticos; preparações de maquilhagem; 

creme para branquear a pele; máscaras de beleza; 

preparações hidratantes (cosméticos); loções para a 

pele; loções para o cabelo; loções corporais; cremes 

para o cuidado do cabelo; glosses para os lábios não 

medicamentosos; bálsamos para os lábios não medica-

mentoso; produtos nutritivos para o cabelo (para uso 

cosméticos); hidratantes para o cabelo; pó de arroz; 

leites de toilette; cremes cosméticos; batons para os 

lábios; hidratantes; corretores faciais; glosses para os 

lábios; lenços impregnados de loções cosméticas; pro-

dutos cosméticos para a acne, não medicamentosos; 

adstringentes para uso em cosmética; loções para uso 

cosmético; aerossóis para refrescar o hálito; tiras para 

refrescar o hálito; refrescantes para o hálito e higiene 

pessoal; cremes desmaquilhantes; preparações para 

desmaquilhagem; leites de toilette; desodorizantes 

(perfumaria); preparações para fixar o cabelo; tónicos 

capilares; creme para as mãos; bálsamos para os lábios 

(não medicinais); cremes para remoção de manchas; 

loções para bebés; pó para bebés; hidratantes para 

depois da exposição ao sol; preparações de proteção 

solar; preparações antitranspirantes para higiene pes-

soal; cremes de barbear; cotonetes algodoados para 

uso cosmético; preparações para a coloração do cabe-

lo; preparações depilatórias; unhas postiças; pestanas 

postiças; adesivos para afixar pestanas postiças; ade-

sivos (matérias colantes) para uso cosmético; adesivos 

para afixar cabelo postiço; preparações para remover 

tintas; champôs; sabonetes; produtos para bochechar, 

sem ser para uso médico; desodorizantes para uso hu-

mano ou para animais; sabonetes para uso cosmético; 

produtos de limpeza para fins de higiene íntima pes-

soal, não medicamentosos; sabões antitranspirantes; 

preparações para a lavagem dos olhos, não sendo para 

fins medicinais; sabões desodorizantes; produtos para 

a lavagem do corpo; produtos para lavar o rosto (cos-

méticos); sabonetes não medicamentosos para a acne; 

sabões para as mãos; preparações para o banho para 

uso não médico; preparações cosméticas para o ba-
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nho; banhos de espuma; sais de banho não medicinais; 

dentífricos; fragrâncias; fragrâncias para perfumar; 

fragrâncias para perfumar o ambiente; incenso; óleos 

essenciais; óleos de aromaterapia para uso cosmético; 

óleos de massagem; preparações de lavandaria; lixívia 

para roupa; amaciadores de tecidos para uso em lavan-

daria; goma de amido para lavandaria; preparações 

para limpar e polir; panos de limpeza impregnados 

com detergente; preparações antiestáticas para uso 

doméstico; desengordurantes, sem ser para uso em 

processos de fabrico; preparações para remoção de 

ferrugem; telas e lixa para polir; cremes para couro; 

polimentos para móveis; cremes e lustradores de calça-

do; cera para polir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200343

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : Colgate-Palmolive Company

  Endereço : 300 Park Avenue, New York, N.Y., 

10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas de dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200344

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : GILEA D SCIENCES IR E-

LAND UC

  Endereço : IDA Business and Technology Park, 

Carrigtohill, Co. Cork, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de condições, doenças e distúrbios hepáticas, 

digestivas, respiratórias, imunitárias, oncológicas e 

hematológicas; preparações farmacêuticas antivíricas; 

preparações farmacêuticas antifúngicas; preparações 

farmacêuticas para o tratamento de inflamação; prepa-

rações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

doenças infeciosas; preparações farmacêuticas antifi-

bróticas; preparações farmacêuticas para o tratamento 

de distúrbios sanguíneos; preparações farmacêuticas 

para o tratamento de hepatite; preparações farmacêu-

ticas para o tratamento e prevenção de infeções por 

HIV; preparações farmacêuticas para o tratamento de 

artrite; preparações farmacêuticas para o tratamento 

de doenças e distúrbios autoimunes; preparações far-

macêuticas para o tratamento de doenças e distúrbios 

gastrointestinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200345

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200346

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

28 15-24

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200347

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

28 15-24

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200348

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200349

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55 21A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200350

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200351

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200352

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200353

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200354

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200355

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200356

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

 MACAU FOSFENES TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 258

19 Q

 Alameda Dr. Carlos Dassumpção, No. 258, Kin Heng 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200357

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

 MACAU FOSFENES TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 258

19 Q

 Alameda Dr. Carlos Dassumpção, No. 258, Kin Heng 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200360

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200362

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200363

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço :  11-13 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200364

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : Starbucks Corporation

  Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Wa-

shington 98134, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Bebidas de café, cacau e café expres-

so, e bebidas à base de café, cacau e/ou café expresso; 

xaropes aromatizados para adicionar a bebidas; café 

pronto a beber; chá e chá de ervas; bebidas à base de 

chá e chá de ervas; chá e bebidas à base de chás e con-

centrados, com sabor a fruta; chás pronto-a-beber; chá 

de ervas e/ou com aromas de frutas (não sendo óleos 

essenciais).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200365

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : Starbucks Corporation
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  Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Wa-

shington 98134, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas de frutas e refrigerantes com 

sumos de frutas; sumos de frutas, bebidas à base de 

frutas e sumos gaseificados e refrigerantes gaseifica-

dos; misturas líquidas e em pó para preparar bebidas; 

xaropes aromatizantes para fazer bebidas à base de 

chá e chá de ervas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200366

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

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

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gelados; confeitos congelados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200367

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

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

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gelados, sorvetes, confeitos congela-

dos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200368

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA MA-

RUKAN (MARUKAN CO., LTD.)

  Endereço : 20-1, Komagawa, 5-chome, Higashisu-

miyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka, 546-0043, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Filtros de aquários; lâmpadas de ilu-

minação para aquários; aparelhos de aquecimento e 

refrigeradores para aquários; lâmpadas para aquários; 

unidades de cartuchos de filtragem para aquários 

(equipamento para tratamento de água); aparelhos de 

filtragem para aquários; arejadores para torneiras; fil-

tro doméstico e industrial; instalações de filtragem de 

ar fibroso para uso industrial geral.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200369

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA MA-

RUKAN (MARUKAN CO., LTD.)

  Endereço : 20-1, Komagawa, 5-chome, Higashisu-

miyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka, 546-0043, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Areia para aquários; gravilha para 

aquários; pedras decorativas para aquários; aquários 

(estruturas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200370

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA MA-

RUKAN (MARUKAN CO., LTD.)

  Endereço : 20-1, Komagawa, 5-chome, Higashisu-

miyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka, 546-0043, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Aquários; aquários de interior; tan-

ques (aquários de interior); tampas para aquários; 

coberturas para aquário; ornamentos para aquários; 

decorações de aquário; escovas; aparelhos para lim-

par pó, não elétricos; paisagens artificiais de aquário; 
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utensílios de limpeza (operados à mão); gaiolas para 

animais de estimação; artigos em cristal; gaiolas para 

a recolha de insetos; terrrários para répteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200371

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : KIOXIA Corporation

  Endereço : 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máquinas e aparelhos fotográficos; 

máquinas e aparelhos ópticos; dispositivos e instru-

mentos de medição ou ensaio; aparelho de inspecção 

para chip semicondutor; aparelho de inspecção de 

wafers semicondutores; aparelho de inspecção para 

substrato semicondutor; aparelho de inspecção para 

circuito integrado e chip de memória semicondutora; 

dispositivos e aparelhos de distribuição ou controlo de 

energia; carregadores de baterias; acopladores [infor-

mática]; cabos usb (Universal Serial Bus); conectores 

elétricos; pilhas solares; baterias e células; medidores 

e testadores elétricos ou magnéticos; fios e cabos elé-

tricos; conectores de cabo; dispositivos e aparelhos de 

telecomunicações; leitores multimédia portáteis; assis-

tentes pessoais (PDAs); smartphones; computadores; 

servidores de rede informática; adaptadores de cartões 

de memória flash; leitores de cartões de memória; gra-

vadores de cartões de memória; organizador electró-

nico; cartões de memória SD (Secure Digital); placas 

de rede; comutadores de rede informática; centrais de 

redes informáticas; routers de redes de computadores; 

chips (circuitos integrados); cartões de memória com 

circuito integrado (CI); circuito integrado do controla-

dor de memória; unidades de memória flash usb (Uni-

versal Serial Bus); memórias flash; cartões de memória 

flash; cartões de memória; caixas de separação para 

cartões de memória; caixas de protecção para cartões 

de memória; caixas de proteção para discos magnéti-

cos; caixas para unidades de estado sólido (SSD); se-

micondutores; memórias semicondutoras; dispositivos 

de memória semicondutores; dispositivos de memória 

para uso com aparelhos de processamento de dados; 

dispositivos de armazenamento de dados; dispositivos 

de memória de computador; unidades de estado sólido 

(SSD); circuitos integrados; placas de circuito integra-

do; placas de circuito impresso; hardware informático; 

periféricos informáticos; dispositivos de monitorização 

de informação biológica, sem ser para fins médicos; 

programas de computador descarregáveis; carregado-

res de baterias, smartphones, computadores pessoais, 

tablets e computadores vestíveis; dispositivos de carre-

gamento para equipamento recarregável; óculos (ócu-

los e óculos de protecção); circuitos eletrónicos e CD-

-ROM gravados com programas para jogos portáteis 

com ecrãs de cristais líquidos; publicações eletrónicas, 

descarregáveis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/05/11  Japão

N.º 2022-053118

[210]  N.º : N/200373

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de toilette; loções faciais 

[cosméticos]; creme para as mãos; sabão; cremes de 

duche; preparações antitranspirantes para higiene 

pessoal; loções corporais; gel para barbear; esfoliante 

para o corpo; esfoliantes faciais (não medicinais); pro-

dutos para limpeza corporal e cuidados de beleza; cos-

méticos e preparações cosméticas; preparações para 

desmaquilhagem; maquilhagens para rosto e corpo; 

bases de maquilhagem em forma de pastas; pestanas 

postiças; pincéis para blush; lápis de maquilhagem; 

lápis para uso cosmético; perfumes; óleos essenciais; 

produtos e tratamentos para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200374

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8
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[511]  Produtos : Pinças pequenas; limas; limas para 

unhas; tesouras; pinças para curvar as pestanas; plai-

nas; navalhas de barbear descartáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200375

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Estojos de maquilhagem; bolsas para 

guardar maquilhagens, chaves e artigos de uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200376

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas; pincéis para maquilhagem; 

bolsas para cosméticos [guarnecidos]; esponjas para 

aplicar maquilhagem no rosto; pincéis para aplicação 

de maquilhagem; aparelhos de desmaquilhagem não 

elétricos; escovas para pestanas; pentes; aplicadores 

de maquilhagem; recipientes para cosméticos; estantes 

para produtos de cuidados do corpo e de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200377

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 C&D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200378

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 C&D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200379

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 C&D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200380

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 C&D
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200381

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

路 粒

泥 泥 料

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200382

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 52

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200383

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 52

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200400

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

190

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200403

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 149

1 4 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/200404

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 149

1 4 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200405

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : LABORATOIRES M&L

  Endereço : Zone Industrielle Saint-Maurice, 

04100 Manosque France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Bálsamos para depois de barbear; 

cremes para depois de barbear; cremes para depois 

da exposição solar; loções para depois da exposição 

ao sol; geles retardadores do envelhecimento; loção 

retardadora do envelhecimento; fragrâncias para per-

fumar; cremes antienvelhecimento; hidratantes antien-

velhecimento; sérum contra o envelhecimento; cremes 

antirrugas; antitranspirantes para uso pessoal; loções 

de aromaterapia; óleos de aromaterapia [para uso cos-

mético]; óleos aromáticos essenciais; bálsamos, sem 

ser para fins medicinais; sabonetes; preparações para 

banho e duche; produtos efervescentes para o banho; 

geles de duche e banho; cremes de banho não medici-

nais; banhos de espuma; óleos de banho para uso cos-

mético; sais para o banho, sem ser para uso medicinal; 

preparações para os cuidados da barba; cosméticos 

para cuidados de beleza; cremes para o corpo; cosmé-

ticos sob a forma de cremes; cosméticos sob a forma 

de geles; loções de beleza; máscaras de beleza; más-

caras para os cuidados da pele das mãos; produtos de 

beleza para os cabelos; soros de beleza; sabão de bele-

za; bálsamos (cremes) anti-imperfeições; misturas de 

óleos essenciais; rouges cosméticos; pincéis para blush; 

unguentos para o rosto e para o corpo; cremes cosmé-

ticos para rosto e corpo; geles para o corpo e o rosto 

[cosméticos]; espumas de limpeza do corpo; emulsões 

corporais; loções corporais; óleos de massagem para 

o corpo; hidratantes corporais; leites corporais; óle-

os para o corpo [cosméticos]; esfoliantes cosméticos 

para o corpo; champôs para o corpo; espuma para 

banho; sabonetes para lavar o corpo; sabonetes para 

limpeza doméstica; giz para maquilhagem; máscaras 

de limpeza facial; discos de limpeza impregnados com 

cosméticos; preparações de limpeza para uso pesso-

al; leites de toilette; preparações de colagénio para 

fins cosméticos; água de colónia; cosméticos com cor; 

loções para pintar os cabelos; estojos contendo ma-

quilhagem compacta; champôs e amaciadores; cremes 

e loções cosméticas; cremes para os cuidados da pele 

[cosméticos]; tintas para cosmética; cosméticos para o 

uso nos cabelos; toalhetes impregnados com cosméti-

cos; estojos de cosmética; preparações cosméticas para 

o cuidado das unhas; óleos para uso cosmético; prepa-

rações cosméticas adelgaçantes; preparações cosmé-

ticas para o cuidado da pele; preparações cosméticas 

para tratamentos corporais; preparações cosméticas 

para o cabelo e para o couro cabeludo; preparações 

cosméticas para banhos e duches; sabonetes cosmé-

ticos; preparações de proteção solar; preparações de 

proteção solar; bases em creme; desodorizantes para 

uso pessoal; dentífricos; preparações depilatórias; 

champôs secos; perfume; águas de toilette; essências 

para os cuidados da pele; óleos essenciais; esfoliantes; 

produtos para os cuidados dos olhos, não medicinais; 

produtos de maquilhagem para os olhos; lápis para os 

olhos; sombras para os olhos; pestanas; cremes para o 

rosto e para o corpo; máscaras para o rosto e o corpo; 

sérum facial para uso cosmético; máscaras para os 

cuidados da pele dos pés; bases de maquilhagem; pre-

parações de fragrâncias; preparações para a coloração 

do cabelo; preparações para os cuidados dos cabelos; 

laca para o cabelo; creme para as mãos; agentes de 

limpeza para as mãos; incenso; cosméticos para os 

lábios; maquilhagem; produtos de maquilhagem para 

o rosto e o corpo; preparações para desmaquilhagem; 

hidratantes cosméticos; elixires para a lavagem da 

boca; cosméticos naturais; lápis para uso cosmético; 

produtos de pedicure; perfumes; produtos de perfuma-

ria; perfumaria, óleos essenciais; recargas para dispen-

sadores de produtos de limpeza pessoal; recargas para 

distribuidores de produtos para os cuidados do corpo 

e de beleza; recargas para distribuidores de sabonete 

para as mãos; recargas de dispensadores de champô; 
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recargas para distribuidores de fixador para o cabelo; 

recargas de dispensadores de gel de duche; recargas 

para dispensadores de creme para a pele; preparações 

para perfumar interiores; pó de arroz; fragrâncias; 

champôs; conjuntos de higiene oral; preparações para 

barbear; produtos para os cuidados da pele; sabonetes 

para os cuidados do corpo; sabões para uso pessoal; 

sabões para uso doméstico; pó de talco para a toilette; 

lenços impregnados de loções cosméticas; produtos de 

toilette; pasta de dentes; cera para depilar.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor azul (Pan-

tone 289C e 2388C) tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/02/15  União Euro-

peia N.º 018655925

[210]  N.º : N/200406

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : MICROS Systems, Inc.

  Endereço : 500 Oracle Parkway, Redwood Sho-

res, CA 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Software como serviço (SaaS).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200407

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200408

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200410

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Allergan, Inc.

  Endereço : 1 N. Waukegan Road, North Chicago, 

IL 60064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de glaucomas; preparações oftalmológicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200411

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Allergan, Inc.

  Endereço : 1 N. Waukegan Road, North Chicago, 

IL 60064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de glaucomas; preparações oftalmológicas.



15632    40   2022  10  6 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200412

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Allergan, Inc.

  Endereço : 1 N. Waukegan Road, North Chicago, 

IL 60064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de glaucomas; preparações oftalmológicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200414

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

43 1411

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200418

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : H World Holdings Singapore Pte. 

Ltd.

  Endereço : 11 Penang Lane, Ji Hotel Orchard 

Singapore, Singapore 238485

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

produtos de perfumaria; óleos essenciais; preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem; 

preparações de limpeza, polimento, decapagem e abra-

sivas; sabões; loções [para uso cosmético]; cremes [para 

uso cosmético]; máscaras faciais; cosméticos; batons 

para os lábios; preparações para desmaquilhagem; 

loções capilares; condicionadores para o cabelo; cham-

pôs; dentífricos; elixires para a lavagem da boca; pro-

dutos de toilette; preparações de limpeza para cabelo, 

rosto e corpo; pós de limpeza facial e corporal; esfo-

liantes para o corpo e para o rosto; gel de banho; sais 

de banho; óleos para banho e corpo; óleos de aromate-

rapia [para uso cosmético]; óleos de massagem; pó de 

talco para a toilette; loções para as mãos; preparações 

e substâncias para o cuidado das unhas; preparações 

para bronzear [cosméticos]; loções para bronzear para 

o corpo; loções para bronzear para o rosto; incenso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200419

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : H World Holdings Singapore Pte. 

Ltd.

  Endereço : 11 Penang Lane, Ji Hotel Orchard 

Singapore, Singapore 238485

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de sistemas operativos, gra-

vados; software [programas de computador gravados]; 

software aplicativo descarregável para telemóveis; 

aplicações de software informático descarregáveis; 

programas de computador gravados; dispositivos elec-

trónicos e dispositivos de computação vestíveis com 

uma vasta gama de funções electrónicas e informáti-

cas, incluindo informação e processamento de dados; 

relógios inteligentes; óculos inteligentes; braceletes 

inteligentes; leitores de livros eletrónicos; software de 

jogos; programas de computador descarregáveis; sof-

tware de aplicação para computadores, nomeadamen-

te software que permite aos utilizadores encontrar, 

pesquisar, analisar, comparar e reservar ofertas e pro-

moções especiais e ofertas diárias nas áreas de bens e 

serviços de consumo e viagens e alojamento; software 

de aplicação para computadores, nomeadamente sof-

tware que permite aos utilizadores aceder a descontos, 
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reduções, informação sobre comparação de preços e 

comentários sobre produtos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200420

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : H World Holdings Singapore Pte. 

Ltd.

  Endereço : 11 Penang Lane, Ji Hotel Orchard 

Singapore, Singapore 238485

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

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

rio para criança; vestuário para bebés; roupões de ba-

nho; fatos de banho; calções; cintos [vestuário]; blusas; 

casacos de malha; calças; fatos [vestuário]; camisas; 

T-shirts; saias; pólos; camisolas [pullovers]; coletes; 

vestidos; casacos; jaquetas; roupa interior; peles [ves-

tuário]; luvas [vestuário]; cachecóis [vestuário]; luvas 

sem dedos; cachecóis; écharpes; xailes; gravatas; co-

larinhos; chapéus; viseiras sob a forma de chapelaria; 

meias de malha; fatos para homem; casacos para a chu-

va [impermeáveis]; meias; collants; leggings [calças]; 

pijamas; fatos de treino; punhos de camisa; calçado de 

praia; calçado de esqui; sapatos de desporto; pantufas; 

vestuário de desporto; botas; sandálias; fitas para ca-

beça [vestuário]; coberturas para a cabeça; uniformes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200423

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : H World Holdings Singapore Pte. 

Ltd.

  Endereço : 11 Penang Lane, Ji Hotel Orchard 

Singapore, Singapore 238485

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de agências de alojamento 

temporário [hotéis, pensões]; aluguer de alojamento 

temporário; reservas de alojamento temporário; servi-

ços de motéis; aluguer de salas de reunião; serviços de 

alojamento de turistas; serviços de casas de retiro para 

a terceira idade; serviços de creches; alojamento para 

animais; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, 

copos; disponibilização de serviços de hotel e motel 

que permitem aos participantes ganhar pontos a serem 

trocados por alojamento gratuito com desconto, tari-

fas aéreas, aluguer de automóveis, cruzeiros, presentes 

e mercadorias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200424

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

produtos de perfumaria; óleos essenciais; preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem; 

preparações de limpeza, polimento, decapagem e abra-

sivas; sabões; loções [para uso cosmético]; cremes [para 

uso cosmético]; máscaras faciais; cosméticos; batons 

para os lábios; preparações para desmaquilhagem; 

loções capilares; condicionadores para o cabelo; cham-

pôs; dentífricos; elixires para a lavagem da boca; pro-

dutos de toilette; preparações de limpeza para cabelo, 

rosto e corpo; pós de limpeza facial e corporal; esfo-

liantes para o corpo e para o rosto; gel de banho; sais 

de banho; óleos para banho e corpo; óleos de aromate-

rapia [para uso cosmético]; óleos de massagem; pó de 

talco para a toilette; loções para as mãos; preparações 

e substâncias para o cuidado das unhas; preparações 

para bronzear [cosméticos]; loções para bronzear para 

o corpo; loções para bronzear para o rosto; incenso.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200425

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de sistemas operativos, gra-

vados; software [programas de computador gravados]; 

software aplicativo descarregável para telemóveis; 

aplicações de software informático descarregáveis; 

programas de computador gravados; dispositivos elec-

trónicos e dispositivos de computação vestíveis com 

uma vasta gama de funções electrónicas e informáti-

cas, incluindo informação e processamento de dados; 

relógios inteligentes; óculos inteligentes; braceletes 

inteligentes; leitores de livros eletrónicos; software de 

jogos; programas de computador descarregáveis; sof-

tware de aplicação para computadores, nomeadamen-

te software que permite aos utilizadores encontrar, 

pesquisar, analisar, comparar e reservar ofertas e pro-

moções especiais e ofertas diárias nas áreas de bens e 

serviços de consumo e viagens e alojamento; software 

de aplicação para computadores, nomeadamente sof-

tware que permite aos utilizadores aceder a descontos, 

reduções, informação sobre comparação de preços e 

comentários sobre produtos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200426

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

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

rio para criança; vestuário para bebés; roupões de ba-

nho; fatos de banho; calções; cintos [vestuário]; blusas; 

casacos de malha; calças; fatos [vestuário]; camisas; 

T-shirts; saias; pólos; camisolas [pullovers]; coletes; 

vestidos; casacos; jaquetas; roupa interior; peles [ves-

tuário]; luvas [vestuário]; cachecóis [vestuário]; luvas 

sem dedos; cachecóis; écharpes; xailes; gravatas; co-

larinhos; chapéus; viseiras sob a forma de chapelaria; 

meias de malha; fatos para homem; casacos para a chu-

va [impermeáveis]; meias; collants; leggings [calças]; 

pijamas; fatos de treino; punhos de camisa; calçado de 

praia; calçado de esqui; sapatos de desporto; pantufas; 

vestuário de desporto; botas; sandálias; fitas para ca-

beça [vestuário]; coberturas para a cabeça; uniformes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200429

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de agências de alojamento 

temporário [hotéis, pensões]; aluguer de alojamento 

temporário; reservas de alojamento temporário; servi-

ços de motéis; aluguer de salas de reunião; serviços de 

alojamento de turistas; serviços de casas de retiro para 

a terceira idade; serviços de creches; alojamento para 

animais; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, 

copos; disponibilização de serviços de hotel e motel 

que permitem aos participantes ganhar pontos a serem 

trocados por alojamento gratuito com desconto, tari-

fas aéreas, aluguer de automóveis, cruzeiros, presentes 

e mercadorias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200430

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited
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  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

produtos de perfumaria; óleos essenciais; preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem; 

preparações de limpeza, polimento, decapagem e abra-

sivas; sabões; loções [para uso cosmético]; cremes [para 

uso cosmético]; máscaras faciais; cosméticos; batons 

para os lábios; preparações para desmaquilhagem; 

loções capilares; condicionadores para o cabelo; cham-

pôs; dentífricos; elixires para a lavagem da boca; pro-

dutos de toilette; preparações de limpeza para cabelo, 

rosto e corpo; pós de limpeza facial e corporal; esfo-

liantes para o corpo e para o rosto; gel de banho; sais 

de banho; óleos para banho e corpo; óleos de aromate-

rapia [para uso cosmético]; óleos de massagem; pó de 

talco para a toilette; loções para as mãos; preparações 

e substâncias para o cuidado das unhas; preparações 

para bronzear [cosméticos]; loções para bronzear para 

o corpo; loções para bronzear para o rosto; incenso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200431

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de sistemas operativos, gra-

vados; software [programas de computador gravados]; 

software aplicativo descarregável para telemóveis; 

aplicações de software informático descarregáveis; 

programas de computador gravados; dispositivos elec-

trónicos e dispositivos de computação vestíveis com 

uma vasta gama de funções electrónicas e informáti-

cas, incluindo informação e processamento de dados; 

relógios inteligentes; óculos inteligentes; braceletes 

inteligentes; leitores de livros eletrónicos; software de 

jogos; programas de computador descarregáveis; sof-

tware de aplicação para computadores, nomeadamen-

te software que permite aos utilizadores encontrar, 

pesquisar, analisar, comparar e reservar ofertas e pro-

moções especiais e ofertas diárias nas áreas de bens e 

serviços de consumo e viagens e alojamento; software 

de aplicação para computadores, nomeadamente sof-

tware que permite aos utilizadores aceder a descontos, 

reduções, informação sobre comparação de preços e 

comentários sobre produtos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200432

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

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

rio para criança; vestuário para bebés; roupões de ba-

nho; fatos de banho; calções; cintos [vestuário]; blusas; 

casacos de malha; calças; fatos [vestuário]; camisas; 

T-shirts; saias; pólos; camisolas [pullovers]; coletes; 

vestidos; casacos; jaquetas; roupa interior; peles [ves-

tuário]; luvas [vestuário]; cachecóis [vestuário]; luvas 

sem dedos; cachecóis; écharpes; xailes; gravatas; co-

larinhos; chapéus; viseiras sob a forma de chapelaria; 

meias de malha; fatos para homem; casacos para a chu-

va [impermeáveis]; meias; collants; leggings [calças]; 

pijamas; fatos de treino; punhos de camisa; calçado de 

praia; calçado de esqui; sapatos de desporto; pantufas; 

vestuário de desporto; botas; sandálias; fitas para ca-

beça [vestuário]; coberturas para a cabeça; uniformes.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200435

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de agências de alojamento 

temporário [hotéis, pensões]; aluguer de alojamento 

temporário; reservas de alojamento temporário; servi-

ços de motéis; aluguer de salas de reunião; serviços de 

alojamento de turistas; serviços de casas de retiro para 

a terceira idade; serviços de creches; alojamento para 

animais; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, 

copos; disponibilização de serviços de hotel e motel 

que permitem aos participantes ganhar pontos a serem 

trocados por alojamento gratuito com desconto, tari-

fas aéreas, aluguer de automóveis, cruzeiros, presentes 

e mercadorias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200436

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

produtos de perfumaria; óleos essenciais; preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem; 

preparações de limpeza, polimento, decapagem e abra-

sivas; sabões; loções [para uso cosmético]; cremes [para 

uso cosmético]; máscaras faciais; cosméticos; batons 

para os lábios; preparações para desmaquilhagem; 

loções capilares; condicionadores para o cabelo; cham-

pôs; dentífricos; elixires para a lavagem da boca; pro-

dutos de toilette; preparações de limpeza para cabelo, 

rosto e corpo; pós de limpeza facial e corporal; esfo-

liantes para o corpo e para o rosto; gel de banho; sais 

de banho; óleos para banho e corpo; óleos de aromate-

rapia [para uso cosmético]; óleos de massagem; pó de 

talco para a toilette; loções para as mãos; preparações 

e substâncias para o cuidado das unhas; preparações 

para bronzear [cosméticos]; loções para bronzear para 

o corpo; loções para bronzear para o rosto; incenso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200437

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de sistemas operativos, gra-

vados; software [programas de computador gravados]; 

software aplicativo descarregável para telemóveis; 

aplicações de software informático descarregáveis; 

programas de computador gravados; dispositivos elec-

trónicos e dispositivos de computação vestíveis com 

uma vasta gama de funções electrónicas e informáti-

cas, incluindo informação e processamento de dados; 

relógios inteligentes; óculos inteligentes; braceletes 

inteligentes; leitores de livros eletrónicos; software de 

jogos; programas de computador descarregáveis; sof-

tware de aplicação para computadores, nomeadamen-

te software que permite aos utilizadores encontrar, 

pesquisar, analisar, comparar e reservar ofertas e pro-

moções especiais e ofertas diárias nas áreas de bens e 

serviços de consumo e viagens e alojamento; software 

de aplicação para computadores, nomeadamente sof-

tware que permite aos utilizadores aceder a descontos, 

reduções, informação sobre comparação de preços e 

comentários sobre produtos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200438

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

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

rio para criança; vestuário para bebés; roupões de ba-

nho; fatos de banho; calções; cintos [vestuário]; blusas; 

casacos de malha; calças; fatos [vestuário]; camisas; 

T-shirts; saias; pólos; camisolas [pullovers]; coletes; 

vestidos; casacos; jaquetas; roupa interior; peles [ves-

tuário]; luvas [vestuário]; cachecóis [vestuário]; luvas 

sem dedos; cachecóis; écharpes; xailes; gravatas; co-

larinhos; chapéus; viseiras sob a forma de chapelaria; 

meias de malha; fatos para homem; casacos para a chu-

va [impermeáveis]; meias; collants; leggings [calças]; 

pijamas; fatos de treino; punhos de camisa; calçado de 

praia; calçado de esqui; sapatos de desporto; pantufas; 

vestuário de desporto; botas; sandálias; fitas para ca-

beça [vestuário]; coberturas para a cabeça; uniformes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200441

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de agências de alojamento 

temporário [hotéis, pensões]; aluguer de alojamento 

temporário; reservas de alojamento temporário; servi-

ços de motéis; aluguer de salas de reunião; serviços de 

alojamento de turistas; serviços de casas de retiro para 

a terceira idade; serviços de creches; alojamento para 

animais; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, 

copos; disponibilização de serviços de hotel e motel 

que permitem aos participantes ganhar pontos a serem 

trocados por alojamento gratuito com desconto, tari-

fas aéreas, aluguer de automóveis, cruzeiros, presentes 

e mercadorias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200442

[220]  Data de pedido : 2022/08/15

[730]  Requerente : 

 I-BUY GLOBAL LIMITED

  Endereço : 50 17

1708

 Rm08, 17/F Lemmi CTR No 50 Hoi Yuen Rd Kwun 

Tong KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200443

[220]  Data de pedido : 2022/08/15

[730]  Requerente : Faron Pharmaceuticals Oy

  Endereço : Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, Fin-

land

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; preparações 

médicas; preparações veterinárias; produtos higiénicos 

para uso médico; preparações e substâncias farmacêu-

ticas para o tratamento do cancro; agentes supressores 

de tumores; medicamentos antineoplásicos; prepara-

ções anticancerosas; compostos para o tratamento do 

cancro; anticorpos; preparações biológicas para uso 

medicinal; adjuvantes para uso médico; adjuvantes 

de vacinas; preparações antineoplásicas de origem 

química; preparações antineoplásicas de origem mi-
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crobiana; antigénios; preparações biológicas para o 

tratamento do cancro; produtos biofarmacêuticos para 

o tratamento do cancro; preparações biotecnológicas 

para uso médico; imunomodeladores; preparações 

farmacêuticas para o tratamento de doenças e distúr-

bios do sistema imunitário; preparações e substâncias 

farmacêuticas para uso em oncologia; produtos far-

macêuticos para a prevenção de doenças do sistema 

imunitário; medicamentos seroterápicos; preparações 

farmacêuticas para o ajuste de imunidade; preparações 

farmacêuticas para a regulação do sistema imunoló-

gico; preparações farmacêuticas para o tratamento de 

doenças autoimunes; preparações farmacêuticas para 

uso em hematologia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  União Euro-

peia N.º 018665892

[210]  N.º : N/200444

[220]  Data de pedido : 2022/08/15

[730]  Requerente : Faron Pharmaceuticals Oy

  Endereço : Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, Fin-

land

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; preparações 

médicas; preparações veterinárias; produtos higiénicos 

para uso médico; preparações e substâncias farmacêu-

ticas para o tratamento do cancro; agentes supressores 

de tumores; medicamentos antineoplásicos; prepara-

ções anticancerosas; compostos para o tratamento do 

cancro; anticorpos; preparações biológicas para uso 

medicinal; adjuvantes para uso médico; adjuvantes 

de vacinas; preparações antineoplásicas de origem 

química; preparações antineoplásicas de origem mi-

crobiana; antigénios; preparações biológicas para o 

tratamento do cancro; produtos biofarmacêuticos para 

o tratamento do cancro; preparações biotecnológicas 

para uso médico; imunomodeladores; preparações 

farmacêuticas para o tratamento de doenças e distúr-

bios do sistema imunitário; preparações e substâncias 

farmacêuticas para uso em oncologia; produtos far-

macêuticos para a prevenção de doenças do sistema 

imunitário; medicamentos seroterápicos; preparações 

farmacêuticas para o ajuste de imunidade; preparações 

farmacêuticas para a regulação do sistema imunoló-

gico; preparações farmacêuticas para o tratamento de 

doenças autoimunes; preparações farmacêuticas para 

uso em hematologia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  União Euro-

peia N.º 018665893

[210]  N.º : N/200445

[220]  Data de pedido : 2022/08/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

D11

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200450

[220]  Data de pedido : 2022/08/15

[730]  Requerente : 

 Hangzhou YueWei Household Co., LTD.

  Endereço : 166

124 F20-1

 Room F20-1, Bui lding 124, No. 166, Lishui Road, 

Gongshu District, Hangzhou City, Zhejiang Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

擀
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200452

[220]  Data de pedido : 2022/08/15

[730]  Requerente : 

 Greater Bay Area Union Limited

  Endereço : 56

11 A03

 Room A03, 11/F., Bank of East Asia Harbour View 

Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, 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/200457

[220]  Data de pedido : 2022/08/15

[730]  Requerente : 

 Fujian Dabaisha Information Technology Co.,Ltd.

  Endereço : 2

1 10 ZC1004-1#

 ZC1004-1#,10F, Bldg.1, Aofeng Square, No. 2, Aofeng 

Rd.,Taijiang District, Fuzhou, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/181861 2022/09/09 2022/09/09 Intel Corporation 09

N/181862 2022/09/09 2022/09/09 Intel Corporation 42

N/182025 2022/09/09 2022/09/09 TOEI KABUSHIKI KAISHA 28

N/182026 2022/09/09 2022/09/09 TOEI KABUSHIKI KAISHA 28

N/186012 2022/09/09 2022/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 05

N/186013 2022/09/09 2022/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 30

N/186014 2022/09/09 2022/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 35

N/188791 2022/09/09 2022/09/09 Union des Associations Européennes de Football (UEFA)/

UNION OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS 

(UEFA)

25

N/188793 2022/09/09 2022/09/09 Union des Associations Européennes de Football (UEFA)/

UNION OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS 

(UEFA)

38

N/190342 2022/09/09 2022/09/09 Apple Inc. 37

N/190345 2022/09/09 2022/09/09 Apple Inc. 42

N/190972 2022/09/09 2022/09/09 ASP GLOBAL MANUFACTURING GMBH 01

N/191850 2022/09/09 2022/09/09 YETI Coolers, LLC 21

N/191977 2022/09/09 2022/09/09 Riot Games, Inc. 28

N/192009 2022/09/09 2022/09/09 Marc O’Polo License AG 14

N/192010 2022/09/09 2022/09/09 Marc O’Polo License AG 18

N/192011 2022/09/09 2022/09/09 Marc O’Polo License AG 20

N/192012 2022/09/09 2022/09/09 Marc O’Polo License AG 21

N/192013 2022/09/09 2022/09/09 Marc O’Polo License AG 24

N/192014 2022/09/09 2022/09/09 Marc O’Polo License AG 25

N/192015 2022/09/09 2022/09/09 Marc O’Polo License AG 27

N/192016 2022/09/09 2022/09/09 Marc O’Polo License AG 35

N/192042 2022/09/09 2022/09/09 21

N/192043 2022/09/09 2022/09/09 21

N/192044 2022/09/09 2022/09/09 21

N/192045 2022/09/09 2022/09/09 21

N/192333 2022/09/09 2022/09/09 TOEI KABUSHIKI KAISHA 28

N/192399 2022/09/09 2022/09/09 BURBERRY LIMITED 03

N/192441 2022/09/09 2022/09/09 Islestarr Holdings Limited 03

N/192497 2022/09/09 2022/09/09 SODIKART 12

N/192531 2022/09/09 2022/09/09 CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V. 33

N/192532 2022/09/09 2022/09/09 CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V. 33

N/192533 2022/09/09 2022/09/09 CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V. 33

N/192534 2022/09/09 2022/09/09 CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V. 33
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/192535 2022/09/09 2022/09/09 CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V. 33

N/192536 2022/09/09 2022/09/09 CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V. 33

N/192537 2022/09/09 2022/09/09 CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V. 33

N/192538 2022/09/09 2022/09/09 CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V. 33

N/192648 2022/09/09 2022/09/09 Fenice Srl 03

N/192652 2022/09/09 2022/09/09 Fenice Srl 25

N/192653 2022/09/09 2022/09/09 Fenice Srl 03

N/192980 2022/09/09 2022/09/09 Sander Plane Overseas Limited 01

N/192981 2022/09/09 2022/09/09 Sander Plane Overseas Limited 04

N/192982 2022/09/09 2022/09/09 Sander Plane Overseas Limited 05

N/192983 2022/09/09 2022/09/09 Sander Plane Overseas Limited 29

N/192984 2022/09/09 2022/09/09 Sander Plane Overseas Limited 30

N/192985 2022/09/09 2022/09/09 Sander Plane Overseas Limited 31

N/192986 2022/09/09 2022/09/09 Sander Plane Overseas Limited 35

N/192987 2022/09/09 2022/09/09 Sander Plane Overseas Limited 37

N/192988 2022/09/09 2022/09/09 Sander Plane Overseas Limited 39

N/192989 2022/09/09 2022/09/09 Sander Plane Overseas Limited 40

N/192990 2022/09/09 2022/09/09 Sander Plane Overseas Limited 42

N/192991 2022/09/09 2022/09/09 Sander Plane Overseas Limited 44

N/193018 2022/09/09 2022/09/09 Hutchison Healthcare Limited 05

N/193019 2022/09/09 2022/09/09 Hutchison Healthcare Limited 29

N/193020 2022/09/09 2022/09/09 Hutchison Healthcare Limited 30

N/193021 2022/09/09 2022/09/09 Hutchison Healthcare Limited 32

N/193022 2022/09/09 2022/09/09 Hutchison Healthcare Limited 05

N/193023 2022/09/09 2022/09/09 Hutchison Healthcare Limited 29

N/193024 2022/09/09 2022/09/09 Hutchison Healthcare Limited 30

N/193025 2022/09/09 2022/09/09 Hutchison Healthcare Limited 32

N/193026 2022/09/09 2022/09/09 Hutchison Healthcare Limited 05

N/193027 2022/09/09 2022/09/09 Hutchison Healthcare Limited 29

N/193028 2022/09/09 2022/09/09 Hutchison Healthcare Limited 30

N/193029 2022/09/09 2022/09/09 Hutchison Healthcare Limited 32

N/193036 2022/09/09 2022/09/09 GEA Group Aktiengesellschaft 07

N/193037 2022/09/09 2022/09/09 GEA Group Aktiengesellschaft 09

N/193038 2022/09/09 2022/09/09 GEA Group Aktiengesellschaft 11

N/193313 2022/09/09 2022/09/09 Limited Liabiliaty Company “Russian Crab” 35

N/193317 2022/09/09 2022/09/09 Limited Liabiliaty Company “Russian Crab” 35

N/193321 2022/09/09 2022/09/09 Limited Liabiliaty Company “Russian Crab” 35

N/193335 2022/09/09 2022/09/09 11

N/193378 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 03
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/193454 2022/09/09 2022/09/09 Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/193556 2022/09/09 2022/09/09 Panasonic Corporation 11

N/193751 2022/09/09 2022/09/09 Spark Therapeutics, Inc. 05

N/193768 2022/09/09 2022/09/09 Align Technology, Inc. 09

N/193769 2022/09/09 2022/09/09 Align Technology, Inc. 10

N/193770 2022/09/09 2022/09/09 Align Technology, Inc. 40

N/193773 2022/09/09 2022/09/09

TEAZEN INC.

30

N/193774 2022/09/09 2022/09/09

TEAZEN INC.

32

N/193801 2022/09/09 2022/09/09

ZERO TO SEVEN INC.

16

N/193842 2022/09/09 2022/09/09 30

N/193843 2022/09/09 2022/09/09 32

N/193844 2022/09/09 2022/09/09 43

N/193871 2022/09/09 2022/09/09 Genesis Creatives GmbH 20

N/193872 2022/09/09 2022/09/09 Genesis Creatives GmbH 35

N/193892 2022/09/09 2022/09/09 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 38

N/193922 2022/09/09 2022/09/09

COFCO CORPORATION

29

N/193923 2022/09/09 2022/09/09

COFCO CORPORATION

30

N/193924 2022/09/09 2022/09/09

COFCO CORPORATION

35

N/193925 2022/09/09 2022/09/09

COFCO CORPORATION

43

N/193938 2022/09/09 2022/09/09 Advanced New Technologies Co., Ltd. 35

N/193943 2022/09/09 2022/09/09 Solutia Singapore Pte. Ltd. 19

N/193945 2022/09/09 2022/09/09 Solutia Singapore Pte. Ltd. 19

N/193957 2022/09/09 2022/09/09 36

N/193965 2022/09/09 2022/09/09 36

N/193973 2022/09/09 2022/09/09 36

N/193987 2022/09/09 2022/09/09 Collect & Bottle AB 03

N/193988 2022/09/09 2022/09/09 Collect & Bottle AB 03

N/193989 2022/09/09 2022/09/09 Volvo Trademark Holding AB 12

N/193995 2022/09/09 2022/09/09 Olinessa LLC 24

N/193996 2022/09/09 2022/09/09 Olinessa LLC 35

N/194006 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 30

N/194026 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 22

N/194031 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 32

N/194043 2022/09/09 2022/09/09 J. Choo Limited 24
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/194090 2022/09/09 2022/09/09 Universal Services of America, LP 45

N/194207 2022/09/09 2022/09/09 Advanced New Technologies Co., Ltd. 35

N/194208 2022/09/09 2022/09/09 Advanced New Technologies Co., Ltd. 42

N/194285 2022/09/09 2022/09/09

Garden Co., Ltd.

29

N/194286 2022/09/09 2022/09/09

Garden Co., Ltd.

30

N/194287 2022/09/09 2022/09/09

Garden Co., Ltd.

43

N/194288 2022/09/09 2022/09/09

Garden Co., Ltd.

29

N/194289 2022/09/09 2022/09/09

Garden Co., Ltd.

30

N/194290 2022/09/09 2022/09/09

Garden Co., Ltd.

43

N/194341 2022/09/09 2022/09/09 42

N/194342 2022/09/09 2022/09/09 35

N/194343 2022/09/09 2022/09/09 09

N/194347 2022/09/09 2022/09/09

ZERO TO SEVEN INC.

03

N/194348 2022/09/09 2022/09/09

ZERO TO SEVEN INC.

16

N/194356 2022/09/09 2022/09/09 KOLON INDUSTRIES, INC. 18

N/194357 2022/09/09 2022/09/09 KOLON INDUSTRIES, INC. 25

N/194358 2022/09/09 2022/09/09 KOLON INDUSTRIES, INC. 35

N/194359 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 09

N/194360 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 16

N/194361 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 28

N/194363 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 37

N/194364 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 38

N/194365 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 39

N/194367 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 41

N/194369 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 45

N/194370 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 09

N/194371 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 16

N/194372 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 28

N/194374 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 37

N/194375 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 38

N/194376 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 39

N/194378 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 41

N/194380 2022/09/09 2022/09/09 TD SYNNEX Corporation 45
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/194381 2022/09/09 2022/09/09 GV20 Therapeutics LLC 05

N/194382 2022/09/09 2022/09/09 GV20 Therapeutics LLC 42

N/194447 2022/09/09 2022/09/09 Astellas US LLC 05

N/194448 2022/09/09 2022/09/09 Astellas US LLC 05

N/194484 2022/09/09 2022/09/09

Kabushiki Kaisha LEVEL-5 (LEVEL-5 Inc.)

Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei Tecmo 

Games)

09

N/194485 2022/09/09 2022/09/09

Kabushiki Kaisha LEVEL-5 (LEVEL-5 Inc.)

Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei Tecmo 

Games)

41

N/194492 2022/09/09 2022/09/09

VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD.

16

N/194668 2022/09/09 2022/09/09 Islestarr Holdings Limited 03

N/194678 2022/09/09 2022/09/09 Lucy Group Ltd 09

N/194698 2022/09/09 2022/09/09 Harry Winston, Inc. 14

N/194705 2022/09/09 2022/09/09 Cathay Pacific Airways Limited 09

N/194706 2022/09/09 2022/09/09 Cathay Pacific Airways Limited 42

N/194709 2022/09/09 2022/09/09 DE ROBLIN 35

N/194710 2022/09/09 2022/09/09 Gene Therapy Group Inc. 25

N/194761 2022/09/09 2022/09/09 NOVAGROUP CORP 36

N/194762 2022/09/09 2022/09/09 NOVAGROUP CORP 39

N/194763 2022/09/09 2022/09/09 NOVAGROUP CORP 41

N/194764 2022/09/09 2022/09/09 NOVAGROUP CORP 43

N/194765 2022/09/09 2022/09/09 No Va Land Investment Group Corporation 36

N/194766 2022/09/09 2022/09/09 No Va Land Investment Group Corporation 39

N/194767 2022/09/09 2022/09/09 No Va Land Investment Group Corporation 41

N/194768 2022/09/09 2022/09/09 No Va Land Investment Group Corporation 43

N/194857 2022/09/09 2022/09/09 APTISSEN SA 10

N/194858 2022/09/09 2022/09/09 APTISSEN SA 10

N/194866 2022/09/09 2022/09/09

WonderPlanet Inc. 

09

N/194867 2022/09/09 2022/09/09

WonderPlanet Inc. 

41

N/194917 2022/09/09 2022/09/09 B LAB COMPANY 35

N/194936 2022/09/09 2022/09/09

GESTÃO DE HOTEL CASA LIMITADA em inglês CASA 

HOTEL MANAGEMENT LIMITED

43

N/194938 2022/09/09 2022/09/09 Advanced Micro Devices, Inc. 09

N/194941 2022/09/09 2022/09/09 Mazda Motor Corporation 41

N/194943 2022/09/09 2022/09/09 Mazda Motor Corporation 41
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N/194982 2022/09/09 2022/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/194994 2022/09/09 2022/09/09 30

N/194997 2022/09/09 2022/09/09 SOCIETE DU DOMAINE DES LAMBRAYS 33

N/194998 2022/09/09 2022/09/09 CP GLORY LIMITED 03

N/194999 2022/09/09 2022/09/09 CP GLORY LIMITED 08

N/195000 2022/09/09 2022/09/09 CP GLORY LIMITED 18

N/195001 2022/09/09 2022/09/09 CP GLORY LIMITED 21

N/195002 2022/09/09 2022/09/09 CP GLORY LIMITED 24

N/195003 2022/09/09 2022/09/09 CP GLORY LIMITED 26

N/195004 2022/09/09 2022/09/09 CP GLORY LIMITED 35

N/195005 2022/09/09 2022/09/09 CP GLORY LIMITED 44

N/195037 2022/09/09 2022/09/09

OFF-WHITE, LLC

03

N/195038 2022/09/09 2022/09/09

OFF-WHITE, LLC

25

N/195040 2022/09/09 2022/09/09

OFF-WHITE, LLC

03

N/195041 2022/09/09 2022/09/09

OFF-WHITE, LLC

25

N/195043 2022/09/09 2022/09/09

LEONG SAN WENG

03

N/195044 2022/09/09 2022/09/09

LEONG SAN WENG

03

N/195045 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195046 2022/09/09 2022/09/09 41

N/195058 2022/09/09 2022/09/09 COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE 29

N/195073 2022/09/09 2022/09/09 Takaoka Chocolate Co., Ltd. 30

N/195076 2022/09/09 2022/09/09 05

N/195078 2022/09/09 2022/09/09 氹 29

N/195081 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 18

N/195082 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 24

N/195083 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 25

N/195084 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 18

N/195085 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 24

N/195086 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 25

N/195087 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 03

N/195088 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 18

N/195089 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 24

N/195090 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 25

N/195091 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 03

N/195092 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 18
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N/195093 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 24

N/195094 2022/09/09 2022/09/09 Bolt Threads, Inc. 25

N/195103 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 09

N/195104 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 16

N/195105 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 25

N/195106 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 28

N/195107 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 35

N/195108 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 36

N/195109 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 37

N/195110 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 38

N/195111 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 39

N/195112 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 40

N/195113 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 41

N/195114 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 42

N/195115 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 43

N/195116 2022/09/09 2022/09/09 TBVSC, LLC 44

N/195118 2022/09/09 2022/09/09

DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF 

THAILAND

29

N/195119 2022/09/09 2022/09/09

DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF 

THAILAND

29

N/195120 2022/09/09 2022/09/09

DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF 

THAILAND

29

N/195188 2022/09/09 2022/09/09

Aqua House Hong Kong Limited

35

N/195190 2022/09/09 2022/09/09

AUSTRALIAN BOUNTY PTY. LTD.

29

N/195191 2022/09/09 2022/09/09

Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

09

N/195192 2022/09/09 2022/09/09

Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

41

N/195193 2022/09/09 2022/09/09

Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

09

N/195194 2022/09/09 2022/09/09

Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

41

N/195195 2022/09/09 2022/09/09

Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

09

N/195196 2022/09/09 2022/09/09

Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

41

N/195197 2022/09/09 2022/09/09

CHAN WAI CHEONG

25
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N/195198 2022/09/09 2022/09/09 44

N/195199 2022/09/09 2022/09/09 44

N/195203 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 05

N/195204 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 08

N/195205 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 09

N/195206 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 14

N/195207 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 18

N/195209 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 24

N/195212 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 31

N/195214 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 43

N/195215 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 05

N/195216 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 08

N/195217 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 09

N/195218 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 14

N/195219 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 18

N/195221 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 24

N/195224 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 31

N/195226 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 43

N/195227 2022/09/09 2022/09/09 The Ddrops Company Inc. 05

N/195228 2022/09/09 2022/09/09 The Ddrops Company Inc. 10

N/195229 2022/09/09 2022/09/09 The Ddrops Company Inc. 35

N/195230 2022/09/09 2022/09/09

HONG KONG YUANFANG INDUSTRIAL LIMITED

03

N/195231 2022/09/09 2022/09/09

HONG KONG YUANFANG INDUSTRIAL LIMITED

05

N/195232 2022/09/09 2022/09/09

HONG KONG YUANFANG INDUSTRIAL LIMITED

10

N/195233 2022/09/09 2022/09/09

HONG KONG YUANFANG INDUSTRIAL LIMITED

16

N/195234 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195245 2022/09/09 2022/09/09

CHAN KUOK LEONG

33

N/195246 2022/09/09 2022/09/09

CHAN WAI CHEONG

25

N/195250 2022/09/09 2022/09/09

Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

03

N/195251 2022/09/09 2022/09/09

Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

05

N/195252 2022/09/09 2022/09/09

Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

09

N/195253 2022/09/09 2022/09/09

Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

10
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N/195254 2022/09/09 2022/09/09

Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

11

N/195255 2022/09/09 2022/09/09

Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

21

N/195256 2022/09/09 2022/09/09

Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

30

N/195257 2022/09/09 2022/09/09

Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

44

N/195258 2022/09/09 2022/09/09 SIFI SPA 10

N/195259 2022/09/09 2022/09/09 43

N/195260 2022/09/09 2022/09/09

CHEONG WENG TOU 

28

N/195270 2022/09/09 2022/09/09 14

N/195271 2022/09/09 2022/09/09 09

N/195272 2022/09/09 2022/09/09 41

N/195273 2022/09/09 2022/09/09

HO WAI U

21

N/195281 2022/09/09 2022/09/09

LO H M A N N H A AS P H A R M AC E U T I CA LS (C H I NA) 

LIMITED

03

N/195283 2022/09/09 2022/09/09

BYHEALTH CO., LTD.

29

N/195284 2022/09/09 2022/09/09

BYHEALTH CO., LTD.

30

N/195285 2022/09/09 2022/09/09

BYHEALTH CO., LTD.

32

N/195288 2022/09/09 2022/09/09 AS AMERICA, INC. 11

N/195289 2022/09/09 2022/09/09

LEI CHI KIN

43

N/195290 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195291 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195292 2022/09/09 2022/09/09 43

N/195293 2022/09/09 2022/09/09 32

N/195294 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195296 2022/09/09 2022/09/09

TOYOTA SUNTORY MIDORIE (SHANGHAI) CO., LTD.

01

N/195297 2022/09/09 2022/09/09

TOYOTA SUNTORY MIDORIE (SHANGHAI) CO., LTD. 

37

N/195298 2022/09/09 2022/09/09

TOYOTA SUNTORY MIDORIE (SHANGHAI) CO., LTD.

01

N/195299 2022/09/09 2022/09/09 G4 ELECTRONIC SPORTS CLUB CO., LTD. 09

N/195300 2022/09/09 2022/09/09 G4 ELECTRONIC SPORTS CLUB CO., LTD. 20
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N/195301 2022/09/09 2022/09/09 G4 ELECTRONIC SPORTS CLUB CO., LTD. 35

N/195302 2022/09/09 2022/09/09

Designa Hong Kong Limited

14

N/195303 2022/09/09 2022/09/09

Designa Hong Kong Limited

35

N/195304 2022/09/09 2022/09/09

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

01

N/195307 2022/09/09 2022/09/09

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

01

N/195308 2022/09/09 2022/09/09

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

17

N/195309 2022/09/09 2022/09/09

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

01

N/195310 2022/09/09 2022/09/09

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

02

N/195311 2022/09/09 2022/09/09

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

17

N/195312 2022/09/09 2022/09/09

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

19

N/195313 2022/09/09 2022/09/09 14

N/195314 2022/09/09 2022/09/09 14

N/195315 2022/09/09 2022/09/09 14

N/195316 2022/09/09 2022/09/09 14

N/195317 2022/09/09 2022/09/09 14

N/195318 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195319 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195320 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195321 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195322 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195323 2022/09/09 2022/09/09

LEI POU I 

25

N/195324 2022/09/09 2022/09/09

LEI POU I 

14

N/195325 2022/09/09 2022/09/09 Gravity Co., Ltd. 09

N/195326 2022/09/09 2022/09/09 Gravity Co., Ltd. 41

N/195329 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195330 2022/09/09 2022/09/09 AUTRY INTERNATIONAL S.R.L. 18

N/195331 2022/09/09 2022/09/09 AUTRY INTERNATIONAL S.R.L. 25

N/195332 2022/09/09 2022/09/09 25

N/195339 2022/09/09 2022/09/09 03

N/195340 2022/09/09 2022/09/09 16

N/195341 2022/09/09 2022/09/09 18
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N/195342 2022/09/09 2022/09/09 21

N/195343 2022/09/09 2022/09/09 24

N/195344 2022/09/09 2022/09/09 25

N/195345 2022/09/09 2022/09/09

The Haddad Apparel Group, Ltd.

25

N/195346 2022/09/09 2022/09/09

The Haddad Apparel Group, Ltd.

18

N/195347 2022/09/09 2022/09/09 34

N/195364 2022/09/09 2022/09/09 HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hoyu Co., Ltd.) 03

N/195365 2022/09/09 2022/09/09 HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hoyu Co., Ltd.) 03

N/195366 2022/09/09 2022/09/09 HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hoyu Co., Ltd.) 03

N/195367 2022/09/09 2022/09/09 HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hoyu Co., Ltd.) 03

N/195368 2022/09/09 2022/09/09 HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hoyu Co., Ltd.) 03

N/195369 2022/09/09 2022/09/09

LAO PENG SU

12

N/195370 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195371 2022/09/09 2022/09/09 WEBZEN INC. 09

N/195372 2022/09/09 2022/09/09 WEBZEN INC. 41

N/195373 2022/09/09 2022/09/09 WEBZEN INC. 09

N/195374 2022/09/09 2022/09/09 WEBZEN INC. 41

N/195377 2022/09/09 2022/09/09 Interbasic Holding Srl 03

N/195378 2022/09/09 2022/09/09 Interbasic Holding Srl 18

N/195380 2022/09/09 2022/09/09 Piaggio & C. S.p.A. 12

N/195381 2022/09/09 2022/09/09 39

N/195382 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195383 2022/09/09 2022/09/09 32

N/195384 2022/09/09 2022/09/09 43

N/195393 2022/09/09 2022/09/09 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 09

N/195394 2022/09/09 2022/09/09 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 16

N/195395 2022/09/09 2022/09/09 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 25

N/195396 2022/09/09 2022/09/09 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 35

N/195397 2022/09/09 2022/09/09 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 38

N/195398 2022/09/09 2022/09/09 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 41

N/195403 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195408 2022/09/09 2022/09/09

Tsingtao Brewery Company Limited

32

N/195415 2022/09/09 2022/09/09

IEONG CHON MAN

42

N/195416 2022/09/09 2022/09/09

RSregenerate Limited

25

N/195417 2022/09/09 2022/09/09 OCTAVO MANAGEMENT COMPANY LIMITED 43
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N/195420 2022/09/09 2022/09/09 PARFUMERIE AMICALE 21

N/195421 2022/09/09 2022/09/09

TOM WESSELMANN ART, LLC

25

N/195422 2022/09/09 2022/09/09

TOM WESSELMANN ART, LLC

18

N/195423 2022/09/09 2022/09/09

TOM WESSELMANN ART, LLC

25

N/195424 2022/09/09 2022/09/09

TOM WESSELMANN ART, LLC

18

N/195425 2022/09/09 2022/09/09

TOM WESSELMANN ART, LLC

25

N/195426 2022/09/09 2022/09/09

TOM WESSELMANN ART, LLC

18

N/195427 2022/09/09 2022/09/09

LAI KIT FONG

29

N/195428 2022/09/09 2022/09/09

LAI KIT FONG

30

N/195432 2022/09/09 2022/09/09 SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE PARTICIPATION 09

N/195433 2022/09/09 2022/09/09 SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE PARTICIPATION 11

N/195434 2022/09/09 2022/09/09 SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE PARTICIPATION 35

N/195435 2022/09/09 2022/09/09 SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE PARTICIPATION 37

N/195436 2022/09/09 2022/09/09 SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE PARTICIPATION 39

N/195437 2022/09/09 2022/09/09 SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE PARTICIPATION 41

N/195438 2022/09/09 2022/09/09 SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE PARTICIPATION 42

N/195444 2022/09/09 2022/09/09

ZIMI CORPORATION

09

N/195445 2022/09/09 2022/09/09

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/195446 2022/09/09 2022/09/09

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/195447 2022/09/09 2022/09/09

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/195448 2022/09/09 2022/09/09 36

N/195449 2022/09/09 2022/09/09 36

N/195450 2022/09/09 2022/09/09 36

N/195451 2022/09/09 2022/09/09 36

N/195452 2022/09/09 2022/09/09 36

N/195453 2022/09/09 2022/09/09 36

N/195454 2022/09/09 2022/09/09  

WANG XIRAN

25

N/195455 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 30

N/195456 2022/09/09 2022/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 30
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N/195457 2022/09/09 2022/09/09 Essity Hygiene and Health Aktiebolag 03

N/195458 2022/09/09 2022/09/09 Essity Hygiene and Health Aktiebolag 21

N/195459 2022/09/09 2022/09/09 Essity Hygiene and Health Aktiebolag 24

N/195460 2022/09/09 2022/09/09 Incyte Holdings Corporation 05

N/195461 2022/09/09 2022/09/09 Incyte Holdings Corporation 16

N/195462 2022/09/09 2022/09/09 Incyte Holdings Corporation 44

N/195465 2022/09/09 2022/09/09 03

N/195466 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195467 2022/09/09 2022/09/09 03

N/195468 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195470 2022/09/09 2022/09/09 09

N/195471 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195472 2022/09/09 2022/09/09 41

N/195473 2022/09/09 2022/09/09 Barefoot Dreams, Inc. 18

N/195482 2022/09/09 2022/09/09

WONG MENG CHUN

43

N/195483 2022/09/09 2022/09/09 33

N/195484 2022/09/09 2022/09/09 03

N/195486 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195487 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195490 2022/09/09 2022/09/09 09

N/195491 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195492 2022/09/09 2022/09/09 42

N/195493 2022/09/09 2022/09/09

CHEANG LOI HONG 

43

N/195497 2022/09/09 2022/09/09

KUOK POU HEONG

43

N/195502 2022/09/09 2022/09/09

Fortune Media IP Limited

09

N/195503 2022/09/09 2022/09/09

Fortune Media IP Limited

16

N/195504 2022/09/09 2022/09/09

Fortune Media IP Limited

35

N/195505 2022/09/09 2022/09/09

Fortune Media IP Limited

41

N/195506 2022/09/09 2022/09/09

Fortune Media IP Limited

42

N/195507 2022/09/09 2022/09/09

Fortune Media IP Limited

09

N/195508 2022/09/09 2022/09/09

Fortune Media IP Limited

16
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N/195509 2022/09/09 2022/09/09

Fortune Media IP Limited

35

N/195510 2022/09/09 2022/09/09

Fortune Media IP Limited

41

N/195511 2022/09/09 2022/09/09

Fortune Media IP Limited

42

N/195512 2022/09/09 2022/09/09 43

N/195514 2022/09/09 2022/09/09 43

N/195516 2022/09/09 2022/09/09 43

N/195517 2022/09/09 2022/09/09 XIAMEN TEA IMP. & EXP. CO., LTD. 30

N/195518 2022/09/09 2022/09/09 07

N/195519 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195521 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195522 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195523 2022/09/09 2022/09/09 32

N/195524 2022/09/09 2022/09/09 08

N/195525 2022/09/09 2022/09/09 08

N/195526 2022/09/09 2022/09/09 18

N/195527 2022/09/09 2022/09/09 25

N/195528 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195529 2022/09/09 2022/09/09 AUTRY INTERNATIONAL S.R.L. 25

N/195530 2022/09/09 2022/09/09 SSE IP, LLC 33

N/195531 2022/09/09 2022/09/09 SSE IP, LLC 33

N/195532 2022/09/09 2022/09/09 SSE IP, LLC 33

N/195533 2022/09/09 2022/09/09 SSE IP, LLC 32

N/195534 2022/09/09 2022/09/09 SSE IP, LLC 30

N/195536 2022/09/09 2022/09/09 SSE IP, LLC 30

N/195537 2022/09/09 2022/09/09 SSE IP, LLC 30

N/195538 2022/09/09 2022/09/09 TUMI, Inc. 18

N/195539 2022/09/09 2022/09/09 09

N/195540 2022/09/09 2022/09/09 41

N/195541 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195542 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195543 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195544 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195545 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195546 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195550 2022/09/09 2022/09/09

IAO CHI FAI

03

N/195551 2022/09/09 2022/09/09

IAO CHI FAI

43
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N/195553 2022/09/09 2022/09/09 09

N/195554 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

16

N/195555 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

21

N/195556 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

25

N/195557 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

29

N/195558 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

30

N/195559 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

32

N/195560 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

33

N/195561 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

35

N/195562 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

43

N/195563 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

16

N/195564 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

21

N/195565 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

25

N/195566 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

29

N/195567 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

30

N/195568 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

32

N/195569 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

33

N/195570 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

35

N/195571 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

43

N/195572 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

16

N/195573 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

21

N/195574 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

25
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N/195575 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

29

N/195576 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

30

N/195577 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

32

N/195578 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

33

N/195579 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

35

N/195580 2022/09/09 2022/09/09

Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

43

N/195592 2022/09/09 2022/09/09 Pan Pacific International Holdings Corporation 29

N/195593 2022/09/09 2022/09/09 Pan Pacific International Holdings Corporation 30

N/195594 2022/09/09 2022/09/09 Pan Pacific International Holdings Corporation 35

N/195595 2022/09/09 2022/09/09 Pan Pacific International Holdings Corporation 43

N/195609 2022/09/09 2022/09/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

09

N/195611 2022/09/09 2022/09/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

35

N/195612 2022/09/09 2022/09/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

38

N/195613 2022/09/09 2022/09/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

41

N/195614 2022/09/09 2022/09/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

42

N/195615 2022/09/09 2022/09/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

44

N/195616 2022/09/09 2022/09/09 28

N/195617 2022/09/09 2022/09/09 Deciem Beauty Group Inc. 03

N/195618 2022/09/09 2022/09/09 Deciem Beauty Group Inc. 03

N/195619 2022/09/09 2022/09/09 Deciem Beauty Group Inc. 03

N/195620 2022/09/09 2022/09/09 Deciem Beauty Group Inc. 03

N/195621 2022/09/09 2022/09/09 Deciem Beauty Group Inc. 03

N/195622 2022/09/09 2022/09/09 Deciem Beauty Group Inc. 03

N/195623 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195624 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195627 2022/09/09 2022/09/09

KAM KIN HONG

19

N/195628 2022/09/09 2022/09/09

KAM KIN HONG

19

N/195629 2022/09/09 2022/09/09 369 35
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N/195630 2022/09/09 2022/09/09 28

N/195631 2022/09/09 2022/09/09 43

N/195632 2022/09/09 2022/09/09 43

N/195633 2022/09/09 2022/09/09

UNICO HK CORPORATION LIMITED

35

N/195634 2022/09/09 2022/09/09

UNICO HK CORPORATION LIMITED

43

N/195640 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195641 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195642 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195643 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195644 2022/09/09 2022/09/09 43

N/195645 2022/09/09 2022/09/09 25

N/195646 2022/09/09 2022/09/09 09

N/195647 2022/09/09 2022/09/09 18

N/195648 2022/09/09 2022/09/09 25

N/195649 2022/09/09 2022/09/09 28

N/195650 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195651 2022/09/09 2022/09/09 41

N/195652 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195653 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195656 2022/09/09 2022/09/09

Guangzhou Yatsen Global Co., Ltd.

03

N/195658 2022/09/09 2022/09/09

Guangzhou Yatsen Global Co., Ltd.

21

N/195659 2022/09/09 2022/09/09

Guangzhou Yatsen Global Co., Ltd.

28

N/195660 2022/09/09 2022/09/09

Guangzhou Yatsen Global Co., Ltd.

35

N/195661 2022/09/09 2022/09/09 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 18

N/195662 2022/09/09 2022/09/09 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 20

N/195663 2022/09/09 2022/09/09 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 21

N/195664 2022/09/09 2022/09/09 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 28

N/195665 2022/09/09 2022/09/09

Ecolab USA Inc.

03

N/195675 2022/09/09 2022/09/09

VIAGENS TECNOLÓGICAS GLO BAL METAVERSO 

LIMITADA

41

N/195676 2022/09/09 2022/09/09

VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL METAVERSO 

LIMITADA

36
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N/195677 2022/09/09 2022/09/09

VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL METAVERSO 

LIMITADA

16

N/195678 2022/09/09 2022/09/09

VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL METAVERSO 

LIMITADA

25

N/195679 2022/09/09 2022/09/09

VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL METAVERSO 

LIMITADA

35

N/195680 2022/09/09 2022/09/09

VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL METAVERSO 

LIMITADA

36

N/195681 2022/09/09 2022/09/09

VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL METAVERSO 

LIMITADA

39

N/195682 2022/09/09 2022/09/09

VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL METAVERSO 

LIMITADA

41

N/195683 2022/09/09 2022/09/09

VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL METAVERSO 

LIMITADA

44

N/195684 2022/09/09 2022/09/09

VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL METAVERSO 

LIMITADA

45

N/195705 2022/09/09 2022/09/09 07

N/195707 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195708 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195709 2022/09/09 2022/09/09 32

N/195710 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195711 2022/09/09 2022/09/09 43

N/195712 2022/09/09 2022/09/09

lam, cheung chuen

29

N/195728 2022/09/09 2022/09/09 Essity Hygiene and Health Aktiebolag 01

N/195729 2022/09/09 2022/09/09 Essity Hygiene and Health Aktiebolag 35

N/195731 2022/09/09 2022/09/09 Essity Hygiene and Health Aktiebolag 35

N/195732 2022/09/09 2022/09/09 Milliken & Company 09

N/195733 2022/09/09 2022/09/09 Milliken & Company 24

N/195734 2022/09/09 2022/09/09 Unza International Limited 03

N/195736 2022/09/09 2022/09/09 Unza International Limited 03

N/195743 2022/09/09 2022/09/09 ULTRA BIOTECH LIMITED 29

N/195744 2022/09/09 2022/09/09 ULTRA BIOTECH LIMITED 30

N/195745 2022/09/09 2022/09/09 ULTRA BIOTECH LIMITED 32
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N/195759 2022/09/09 2022/09/09

lam, cheung chuen

30

N/195760 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195761 2022/09/09 2022/09/09

lam, cheung chuen

32

N/195762 2022/09/09 2022/09/09

lam, cheung chuen

35

N/195763 2022/09/09 2022/09/09 GOAIRBORNE PTE. LTD. 09

N/195764 2022/09/09 2022/09/09 GOAIRBORNE PTE. LTD. 16

N/195765 2022/09/09 2022/09/09 GOAIRBORNE PTE. LTD. 25

N/195766 2022/09/09 2022/09/09 GOAIRBORNE PTE. LTD. 35

N/195767 2022/09/09 2022/09/09 GOAIRBORNE PTE. LTD. 41

N/195768 2022/09/09 2022/09/09 GOAIRBORNE PTE. LTD. 09

N/195769 2022/09/09 2022/09/09 GOAIRBORNE PTE. LTD. 16

N/195770 2022/09/09 2022/09/09 GOAIRBORNE PTE. LTD. 25

N/195771 2022/09/09 2022/09/09 GOAIRBORNE PTE. LTD. 35

N/195772 2022/09/09 2022/09/09 GOAIRBORNE PTE. LTD. 41

N/195773 2022/09/09 2022/09/09

lam, cheung chuen

29

N/195774 2022/09/09 2022/09/09

lam, cheung chuen

30

N/195775 2022/09/09 2022/09/09

lam, cheung chuen

32

N/195776 2022/09/09 2022/09/09

lam, cheung chuen

35

N/195777 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195778 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195779 2022/09/09 2022/09/09 41

N/195780 2022/09/09 2022/09/09 09

N/195781 2022/09/09 2022/09/09 03

N/195782 2022/09/09 2022/09/09 06

N/195783 2022/09/09 2022/09/09 07

N/195784 2022/09/09 2022/09/09 08

N/195785 2022/09/09 2022/09/09 11

N/195786 2022/09/09 2022/09/09 16

N/195787 2022/09/09 2022/09/09 18

N/195788 2022/09/09 2022/09/09 20

N/195789 2022/09/09 2022/09/09 21

N/195790 2022/09/09 2022/09/09 22

N/195791 2022/09/09 2022/09/09 24

N/195792 2022/09/09 2022/09/09 27
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N/195793 2022/09/09 2022/09/09 35

N/195795 2022/09/09 2022/09/09

lam, cheung chuen

29

N/195796 2022/09/09 2022/09/09

lam, cheung chuen

30

N/195797 2022/09/09 2022/09/09

lam, cheung chuen

32

N/195798 2022/09/09 2022/09/09

lam, cheung chuen

35

N/195799 2022/09/09 2022/09/09

LI WEIJIE

25

N/195800 2022/09/09 2022/09/09 Pearson Education Limited 09

N/195801 2022/09/09 2022/09/09 Pearson Education Limited 16

N/195802 2022/09/09 2022/09/09 Pearson Education Limited 41

N/195803 2022/09/09 2022/09/09 Pearson Education Limited 42

N/195804 2022/09/09 2022/09/09 28

N/195805 2022/09/09 2022/09/09 Shiseido Company Limited 03

N/195815 2022/09/09 2022/09/09 KYB Corporation 09

N/195816 2022/09/09 2022/09/09 KYB Corporation 09

N/195817 2022/09/09 2022/09/09 KYB Corporation 12

N/195819 2022/09/09 2022/09/09

Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.

09

N/195826 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 35

N/195827 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 44

N/195828 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 03

N/195829 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 21

N/195830 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 03

N/195831 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 21

N/195832 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 03

N/195833 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 21

N/195834 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 03

N/195835 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 21

N/195836 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 03

N/195837 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 05

N/195838 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 10

N/195839 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 21

N/195840 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 30

N/195841 2022/09/09 2022/09/09 Sugi Holdings Co., Ltd. 32

N/195842 2022/09/09 2022/09/09 LA MAISON DU CHOCOLAT 30

N/195843 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195844 2022/09/09 2022/09/09 32
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N/195845 2022/09/09 2022/09/09 32

N/195846 2022/09/09 2022/09/09 32

N/195847 2022/09/09 2022/09/09 09

N/195848 2022/09/09 2022/09/09 14

N/195849 2022/09/09 2022/09/09 FAST RETAILING CO., LTD. 09

N/195850 2022/09/09 2022/09/09 FAST RETAILING CO., LTD. 18

N/195856 2022/09/09 2022/09/09 GOTZINGER SMALLGOODS PTY LTD ACN 094 621 235 29

N/195857 2022/09/09 2022/09/09 GOTZINGER SMALLGOODS PTY LTD ACN 094 621 235 29

N/195858 2022/09/09 2022/09/09 SG Gaming, Inc. 41

N/195863 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195870 2022/09/09 2022/09/09 09

N/195871 2022/09/09 2022/09/09 41

N/195872 2022/09/09 2022/09/09 12

N/195873 2022/09/09 2022/09/09 12

N/195874 2022/09/09 2022/09/09

DU JINHUA KEVIN

41

N/195875 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

18

N/195876 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

25

N/195877 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

28

N/195878 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

30

N/195879 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

18

N/195880 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

25

N/195881 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

28

N/195882 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

30

N/195883 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

18

N/195884 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

25

N/195885 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

28

N/195886 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

30

N/195887 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

18
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N/195888 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

25

N/195889 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

28

N/195890 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

30

N/195891 2022/09/09 2022/09/09 44

N/195892 2022/09/09 2022/09/09 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/195893 2022/09/09 2022/09/09 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/195897 2022/09/09 2022/09/09

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

16

N/195898 2022/09/09 2022/09/09

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

18

N/195900 2022/09/09 2022/09/09

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

35

N/195901 2022/09/09 2022/09/09

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

39

N/195902 2022/09/09 2022/09/09

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

41

N/195903 2022/09/09 2022/09/09

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

43

N/195904 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195906 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 05

N/195907 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 07

N/195909 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 22

N/195910 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 23

N/195911 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 29

N/195912 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 30

N/195913 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 31

N/195914 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 32

N/195915 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 33

N/195916 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 40

N/195917 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 42

N/195918 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 43

N/195919 2022/09/09 2022/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 44

N/195920 2022/09/09 2022/09/09 Astellas US LLC 05

N/195921 2022/09/09 2022/09/09 Astellas US LLC 05

N/195922 2022/09/09 2022/09/09 Astellas US LLC 05

N/195926 2022/09/09 2022/09/09 Davide Amato 25

N/195927 2022/09/09 2022/09/09 Davide Amato 35

N/195929 2022/09/09 2022/09/09 LEGO Juris A/S 09
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N/195930 2022/09/09 2022/09/09 LEGO Juris A/S 16

N/195931 2022/09/09 2022/09/09 LEGO Juris A/S 21

N/195932 2022/09/09 2022/09/09 LEGO Juris A/S 25

N/195933 2022/09/09 2022/09/09 LEGO Juris A/S 28

N/195934 2022/09/09 2022/09/09 LEGO Juris A/S 41

N/195935 2022/09/09 2022/09/09 Sonepar SAS 09

N/195936 2022/09/09 2022/09/09 Sonepar SAS 11

N/195937 2022/09/09 2022/09/09 Sonepar SAS 35

N/195938 2022/09/09 2022/09/09 Sonepar SAS 37

N/195939 2022/09/09 2022/09/09 Sonepar SAS 39

N/195940 2022/09/09 2022/09/09 Sonepar SAS 41

N/195941 2022/09/09 2022/09/09 Sonepar SAS 42

N/195942 2022/09/09 2022/09/09

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

03

N/195943 2022/09/09 2022/09/09

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

05

N/195944 2022/09/09 2022/09/09

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

10

N/195945 2022/09/09 2022/09/09

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

29

N/195946 2022/09/09 2022/09/09

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

30

N/195947 2022/09/09 2022/09/09

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

31

N/195948 2022/09/09 2022/09/09

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

32

N/195949 2022/09/09 2022/09/09

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

35

N/195950 2022/09/09 2022/09/09

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

44

N/195952 2022/09/09 2022/09/09 03

N/195954 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195955 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195958 2022/09/09 2022/09/09 03

N/195960 2022/09/09 2022/09/09 29

N/195961 2022/09/09 2022/09/09 30

N/195966 2022/09/09 2022/09/09 22

N/195967 2022/09/09 2022/09/09 23

N/195968 2022/09/09 2022/09/09 24

N/195969 2022/09/09 2022/09/09 25

N/195970 2022/09/09 2022/09/09

SHANDONG XINLONG GROUP CO., LTD.

01
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N/195971 2022/09/09 2022/09/09

MARVELOUS INC.

09

N/195972 2022/09/09 2022/09/09

MARVELOUS INC.

41

N/195973 2022/09/09 2022/09/09

COMPANHIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPREGADORES 

ESTRANGEIROS WAN KAO LDA./UNIVERSAL OVERSEAS 

EMPLOYMENT SERVICES COMPANY LIMITED

35

N/195974 2022/09/09 2022/09/09

COMPANHIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPREGADORES 

ESTRANGEIROS WAN KAO LDA./UNIVERSAL OVERSEAS 

EMPLOYMENT SERVICES COMPANY LIMITED

35

N/195975 2022/09/09 2022/09/09

COMPANHIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPREGADORES 

ESTRANGEIROS WAN KAO LDA./UNIVERSAL OVERSEAS 

EMPLOYMENT SERVICES COMPANY LIMITED

35

N/195976 2022/09/09 2022/09/09

COMPANHIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPREGADORES 

ESTRANGEIROS WAN KAO LDA./UNIVERSAL OVERSEAS 

EMPLOYMENT SERVICES COMPANY LIMITED

35

N/195977 2022/09/09 2022/09/09

SPACE BRANDS LIMITED

03

N/195978 2022/09/09 2022/09/09

SPACE BRANDS LIMITED

05

N/195979 2022/09/09 2022/09/09

SPACE BRANDS LIMITED

10

N/195980 2022/09/09 2022/09/09

SPACE BRANDS LIMITED

21

N/195981 2022/09/09 2022/09/09

SPACE BRANDS LIMITED

35

N/195982 2022/09/09 2022/09/09

SPACE BRANDS LIMITED

44

N/195983 2022/09/09 2022/09/09

Angrow Company Limited

03

N/195985 2022/09/09 2022/09/09

Angrow Company Limited

35

N/195986 2022/09/09 2022/09/09

Angrow Company Limited

03

N/195989 2022/09/09 2022/09/09

Angrow Company Limited

35

N/195990 2022/09/09 2022/09/09

Angrow Company Limited

01

N/195991 2022/09/09 2022/09/09

Angrow Company Limited

03

N/195993 2022/09/09 2022/09/09

Angrow Company Limited

35
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N/195994 2022/09/09 2022/09/09

Angrow Company Limited

03

N/195997 2022/09/09 2022/09/09

Angrow Company Limited

35

N/195998 2022/09/09 2022/09/09

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196000 2022/09/09 2022/09/09

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196002 2022/09/09 2022/09/09

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196004 2022/09/09 2022/09/09 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/196005 2022/09/09 2022/09/09 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 16

N/196006 2022/09/09 2022/09/09 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 25

N/196007 2022/09/09 2022/09/09 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 28

N/196008 2022/09/09 2022/09/09 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 41

N/196009 2022/09/09 2022/09/09 09

N/196010 2022/09/09 2022/09/09 42

N/196011 2022/09/09 2022/09/09 03

N/196013 2022/09/09 2022/09/09 08

N/196014 2022/09/09 2022/09/09 09

N/196016 2022/09/09 2022/09/09 03

N/196018 2022/09/09 2022/09/09 08

N/196019 2022/09/09 2022/09/09 09

N/196021 2022/09/09 2022/09/09 03

N/196023 2022/09/09 2022/09/09 08

N/196024 2022/09/09 2022/09/09 09

N/196026 2022/09/09 2022/09/09 03

N/196027 2022/09/09 2022/09/09 05

N/196028 2022/09/09 2022/09/09 08

N/196029 2022/09/09 2022/09/09 09

N/196030 2022/09/09 2022/09/09 10

N/196031 2022/09/09 2022/09/09 25

N/196032 2022/09/09 2022/09/09

WONG SIO IN

30

N/196034 2022/09/09 2022/09/09

CHEANG IN HOU

43

N/196035 2022/09/09 2022/09/09

CHEANG IN HOU

43

N/196040 2022/09/09 2022/09/09 UTENA CO., LTD. 03

N/196042 2022/09/09 2022/09/09 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 14

N/196043 2022/09/09 2022/09/09 GEKKEIKAN SAKE COMPANY, LTD. 33

N/196044 2022/09/09 2022/09/09 GEKKEIKAN SAKE COMPANY, LTD. 33
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N/196045 2022/09/09 2022/09/09 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 03

N/196046 2022/09/09 2022/09/09

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/196047 2022/09/09 2022/09/09

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/196051 2022/09/09 2022/09/09 Redbook Holdings Limited 09

N/196053 2022/09/09 2022/09/09 Redbook Holdings Limited 42

N/196054 2022/09/09 2022/09/09 Redbook Holdings Limited 45

N/196055 2022/09/09 2022/09/09 Redbook Holdings Limited 09

N/196056 2022/09/09 2022/09/09 Redbook Holdings Limited 35

N/196057 2022/09/09 2022/09/09 Redbook Holdings Limited 38

N/196058 2022/09/09 2022/09/09 Redbook Holdings Limited 42

N/196059 2022/09/09 2022/09/09 Redbook Holdings Limited 45

N/196060 2022/09/09 2022/09/09 41

N/196063 2022/09/09 2022/09/09 KADOKAWA CORPORATION 16

N/196064 2022/09/09 2022/09/09 KADOKAWA CORPORATION 28

N/196067 2022/09/09 2022/09/09 KADOKAWA CORPORATION 16

N/196068 2022/09/09 2022/09/09 KADOKAWA CORPORATION 28

N/196070 2022/09/09 2022/09/09 JC 35

N/196072 2022/09/09 2022/09/09 Takeda Vaccines, Inc. 05

N/196073 2022/09/09 2022/09/09 Takeda Vaccines, Inc. 05

N/196074 2022/09/09 2022/09/09 Takeda Vaccines, Inc. 05

N/196075 2022/09/09 2022/09/09 Companhia de Chocolate de Macau, Limitada 35

N/196076 2022/09/09 2022/09/09 Companhia de Chocolate de Macau, Limitada 35

N/196077 2022/09/09 2022/09/09

PAN YUEMING

25

N/196079 2022/09/09 2022/09/09 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 04

N/196080 2022/09/09 2022/09/09 Jollibee Foods Corporation 29

N/196081 2022/09/09 2022/09/09 Jollibee Foods Corporation 29

N/196082 2022/09/09 2022/09/09 Jollibee Foods Corporation 29

N/196083 2022/09/09 2022/09/09

NATASHA DENONA TRADING LTD.

03

N/196084 2022/09/09 2022/09/09

NATASHA DENONA TRADING LTD.

08

N/196085 2022/09/09 2022/09/09

NATASHA DENONA TRADING LTD.

21

N/196086 2022/09/09 2022/09/09

NATASHA DENONA TRADING LTD.

35

N/196087 2022/09/09 2022/09/09

NATASHA DENONA TRADING LTD.

03
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N/196088 2022/09/09 2022/09/09

NATASHA DENONA TRADING LTD.

08

N/196089 2022/09/09 2022/09/09

NATASHA DENONA TRADING LTD.

21

N/196090 2022/09/09 2022/09/09

NATASHA DENONA TRADING LTD.

35

N/196091 2022/09/09 2022/09/09

Asian Prime Sources Limited

12

N/196107 2022/09/09 2022/09/09 05

N/196108 2022/09/09 2022/09/09 05

N/196109 2022/09/09 2022/09/09 05

N/196110 2022/09/09 2022/09/09

Amber AI Limited

09

N/196111 2022/09/09 2022/09/09

Amber AI Limited

35

N/196112 2022/09/09 2022/09/09

Amber AI Limited

38

N/196113 2022/09/09 2022/09/09

Amber AI Limited

41

N/196114 2022/09/09 2022/09/09

Amber AI Limited

42

N/196115 2022/09/09 2022/09/09

Amber AI Limited

45

N/196116 2022/09/09 2022/09/09

Shopline Holdings Limited

09

N/196117 2022/09/09 2022/09/09

Shopline Holdings Limited

39

N/196118 2022/09/09 2022/09/09

Shopline Holdings Limited

42

N/196119 2022/09/09 2022/09/09

Shopline Holdings Limited

09

N/196120 2022/09/09 2022/09/09

Shopline Holdings Limited

39

N/196121 2022/09/09 2022/09/09

Shopline Holdings Limited

42

N/196122 2022/09/09 2022/09/09

ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMERCIAL CO. 

LIMITED

34

N/196123 2022/09/09 2022/09/09

ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMERCIAL CO. 

LIMITED

35

N/196124 2022/09/09 2022/09/09

ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMERCIAL CO. 

LIMITED

34
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N/196125 2022/09/09 2022/09/09

ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMERCIAL CO. 

LIMITED

35

N/196126 2022/09/09 2022/09/09

ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMERCIAL CO. 

LIMITED

34

N/196127 2022/09/09 2022/09/09

ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMERCIAL CO. 

LIMITED

35

N/196128 2022/09/09 2022/09/09 09

N/196129 2022/09/09 2022/09/09 21

N/196130 2022/09/09 2022/09/09 35

N/196131 2022/09/09 2022/09/09 ATTENIR CORPORATION 03

N/196135 2022/09/09 2022/09/09 33

N/196136 2022/09/09 2022/09/09 45

N/196137 2022/09/09 2022/09/09 35

N/196142 2022/09/09 2022/09/09

Guangdong Dingpin Art Research Co., Ltd.

18

N/196143 2022/09/09 2022/09/09 Takeda Vaccines, Inc. 05

N/196162 2022/09/09 2022/09/09

Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.

03

N/196163 2022/09/09 2022/09/09

Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.

05

N/196164 2022/09/09 2022/09/09

Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.

08

N/196165 2022/09/09 2022/09/09

Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.

10

N/196166 2022/09/09 2022/09/09

Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.

21

N/196167 2022/09/09 2022/09/09

Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.

35

N/196168 2022/09/09 2022/09/09

ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMERCIAL CO. 

LIMITED

34

N/196169 2022/09/09 2022/09/09

ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMERCIAL CO. 

LIMITED

35

N/196170 2022/09/09 2022/09/09 Millennium Pharmaceuticals, Inc. 05

N/196171 2022/09/09 2022/09/09 Millennium Pharmaceuticals, Inc. 05

N/196173 2022/09/09 2022/09/09 Shimano Inc. 28

N/196174 2022/09/09 2022/09/09 Apple Inc. 37

N/196178 2022/09/09 2022/09/09 Rivian IP Holdings, LLC 45
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N/196179 2022/09/09 2022/09/09

LI WAI MAN

28

N/196180 2022/09/09 2022/09/09

LI WAI MAN

16

N/196188 2022/09/09 2022/09/09

WONG CHAO WONG

30

N/196190 2022/09/09 2022/09/09 05

N/196191 2022/09/09 2022/09/09

FONG TEK HEI

35

N/196192 2022/09/09 2022/09/09

FONG TEK HEI

41

N/196195 2022/09/09 2022/09/09

WONG SIO IN

30

N/196196 2022/09/09 2022/09/09

WONG SIO IN

30

N/196197 2022/09/09 2022/09/09

WONG SIO IN

30

N/196198 2022/09/09 2022/09/09

WONG SIO IN

30

N/196199 2022/09/09 2022/09/09

WONG SIO IN

30

N/196200 2022/09/09 2022/09/09

WONG SIO IN

30

N/196201 2022/09/09 2022/09/09 43

N/196205 2022/09/09 2022/09/09 TOTO LTD. 11

N/196206 2022/09/09 2022/09/09 TOTO LTD. 11

N/196207 2022/09/09 2022/09/09 TOTO LTD. 11

N/196208 2022/09/09 2022/09/09 25

N/196209 2022/09/09 2022/09/09

Glamour Food Trading Limited

29

N/196210 2022/09/09 2022/09/09

Glamour Food Trading Limited

30

N/196211 2022/09/09 2022/09/09

Glamour Food Trading Limited

32

N/196212 2022/09/09 2022/09/09

PENSÃO FAMÍLIA LIMITADA em inglês FAMILY INN 

LIMITED

43

N/196225 2022/09/09 2022/09/09

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/196226 2022/09/09 2022/09/09

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/196227 2022/09/09 2022/09/09 03
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N/196232 2022/09/09 2022/09/09

HOI PAK MAN

29

N/196233 2022/09/09 2022/09/09

HOI PAK MAN

30

N/196234 2022/09/09 2022/09/09

HOI PAK MAN

43

N/196235 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 03

N/196236 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 09

N/196237 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 11

N/196238 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 14

N/196239 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 16

N/196240 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 18

N/196241 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 20

N/196242 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 21

N/196243 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 24

N/196244 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 25

N/196245 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 28

N/196246 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 29

N/196247 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 30

N/196248 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 32

N/196249 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 41

N/196250 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 43

N/196251 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 03

N/196252 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 11

N/196253 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 14

N/196254 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 20

N/196255 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 21

N/196256 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 24

N/196257 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 29

N/196258 2022/09/09 2022/09/09 Nintendo Co., Ltd. 43

N/196259 2022/09/09 2022/09/09

XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

45

N/196260 2022/09/09 2022/09/09

XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

42

N/196261 2022/09/09 2022/09/09

XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

41

N/196262 2022/09/09 2022/09/09

XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

38

N/196263 2022/09/09 2022/09/09

XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

35
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N/196264 2022/09/09 2022/09/09

XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

09

N/196265 2022/09/09 2022/09/09 09

N/196266 2022/09/09 2022/09/09 41

N/196267 2022/09/09 2022/09/09 42

N/196268 2022/09/09 2022/09/09 CUBOSDALGODÃO, LDA. 25

N/196269 2022/09/09 2022/09/09 Lemon Inc. 09

N/196270 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

18

N/196271 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

25

N/196272 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

28

N/196273 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

30

N/196274 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

18

N/196275 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

25

N/196276 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

28

N/196277 2022/09/09 2022/09/09 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

30

N/196278 2022/09/09 2022/09/09 08

N/196279 2022/09/09 2022/09/09 11

N/196280 2022/09/09 2022/09/09 08

N/196281 2022/09/09 2022/09/09 11

N/196282 2022/09/09 2022/09/09 HONDA MOTOR CO., LTD. 12

N/196283 2022/09/09 2022/09/09 Lemon Inc. 41

N/196284 2022/09/09 2022/09/09 Lemon Inc. 42

N/196286 2022/09/09 2022/09/09 25

N/196287 2022/09/09 2022/09/09 25

N/196288 2022/09/09 2022/09/09 25

N/196289 2022/09/09 2022/09/09 25

N/196293 2022/09/09 2022/09/09 41

N/196294 2022/09/09 2022/09/09 汖 30

N/196298 2022/09/09 2022/09/09

Haier Group Corporation

35

N/196299 2022/09/09 2022/09/09

Haier Group Corporation

37

N/196300 2022/09/09 2022/09/09

Haier Group Corporation

42
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N/196305 2022/09/09 2022/09/09 12

N/196306 2022/09/09 2022/09/09 12

N/196307 2022/09/09 2022/09/09 12

N/196308 2022/09/09 2022/09/09 12

N/196309 2022/09/09 2022/09/09

GOLD TOUCH JOALHARIA LIMITADA/GOLD TOUCH 

JEWELLERY CO., LTD.

14

N/196310 2022/09/09 2022/09/09

GOLD TOUCH JOALHARIA LIMITADA/GOLD TOUCH 

JEWELLERY CO., LTD.

35

N/196311 2022/09/09 2022/09/09

GOLD TOUCH JOALHARIA LIMITADA/GOLD TOUCH 

JEWELLERY CO., LTD.

36

N/196312 2022/09/09 2022/09/09

GOLD TOUCH JOALHARIA LIMITADA/GOLD TOUCH 

JEWELLERY CO., LTD.

14

N/196313 2022/09/09 2022/09/09

GOLD TOUCH JOALHARIA LIMITADA/GOLD TOUCH 

JEWELLERY CO., LTD.

35

N/196314 2022/09/09 2022/09/09

GOLD TOUCH JOALHARIA LIMITADA/GOLD TOUCH 

JEWELLERY CO., LTD.

36

N/196315 2022/09/09 2022/09/09

Ming’s Piano Limited

41

N/196321 2022/09/09 2022/09/09

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/196322 2022/09/09 2022/09/09

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/196324 2022/09/09 2022/09/09

HONEST GROUP LIMITED/HONEST GRUPO LIMITADA

43

N/196326 2022/09/09 2022/09/09

HONEST GROUP LIMITED/HONEST GRUPO LIMITADA

43

N/196341 2022/09/09 2022/09/09

TAI SIO MENG

43

N/196343 2022/09/09 2022/09/09

CHEONG WAI FEI

35

N/196344 2022/09/09 2022/09/09

CHEONG WAI FEI

43

N/196345 2022/09/09 2022/09/09 14

N/196347 2022/09/09 2022/09/09 CTBAT International Co. Limited 34

N/196348 2022/09/09 2022/09/09 CTBAT International Co. Limited 34

N/196355 2022/09/09 2022/09/09

CHEONG CHI FONG

25

N/196358 2022/09/09 2022/09/09 OAMC SRL 09
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/196359 2022/09/09 2022/09/09 LORO PIANA S.p.A. 24

N/196360 2022/09/09 2022/09/09 LORO PIANA S.p.A. 25

N/196362 2022/09/09 2022/09/09 Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd. 35

N/196363 2022/09/09 2022/09/09 Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd. 35

N/196364 2022/09/09 2022/09/09 Pfizer Inc. 09

N/196365 2022/09/09 2022/09/09 Pfizer Inc. 42

N/196366 2022/09/09 2022/09/09 Pfizer Inc. 44

N/196367 2022/09/09 2022/09/09

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

16

N/196368 2022/09/09 2022/09/09

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

18

N/196369 2022/09/09 2022/09/09

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

28

N/196370 2022/09/09 2022/09/09

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

35

N/196371 2022/09/09 2022/09/09

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

39

N/196372 2022/09/09 2022/09/09

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

41

N/196373 2022/09/09 2022/09/09 29

N/196374 2022/09/09 2022/09/09 35

N/196377 2022/09/09 2022/09/09 BEAM SUNTORY UK LIMITED 33

N/196378 2022/09/09 2022/09/09 Sandra Maria Da Silva Pinto Belo 43

N/196379 2022/09/09 2022/09/09 29

N/196380 2022/09/09 2022/09/09 30

N/196381 2022/09/09 2022/09/09 29

N/196382 2022/09/09 2022/09/09 30

N/196384 2022/09/09 2022/09/09 35

N/196385 2022/09/09 2022/09/09 TCL 07

N/196386 2022/09/09 2022/09/09 TCL 09

N/196387 2022/09/09 2022/09/09 TCL 40

N/196388 2022/09/09 2022/09/09 TCL 42

N/196402 2022/09/09 2022/09/09 43

N/196421 2022/09/09 2022/09/09

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/196422 2022/09/09 2022/09/09

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/196423 2022/09/09 2022/09/09

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/196424 2022/09/09 2022/09/09

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/196425 2022/09/09 2022/09/09 32

N/196426 2022/09/09 2022/09/09 Chang, Hsin-Yu 29

N/196427 2022/09/09 2022/09/09 Chang, Hsin-Yu 30

N/196428 2022/09/09 2022/09/09 Chang, Hsin-Yu 32

N/196429 2022/09/09 2022/09/09 Chang, Hsin-Yu 33

N/196430 2022/09/09 2022/09/09 Chang, Hsin-Yu 43

N/196431 2022/09/09 2022/09/09 Chang, Hsin-Yu 45

N/196454 2022/09/09 2022/09/09

LEI IO CHIO

30

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/193856 N/193859

 Data de registo 2022/09/09

 Data de despacho 2022/09/09

 Titular

 Classe 45

201 216

 N.º N/194404

 Data de registo 2022/09/09

 Data de despacho 2022/09/09

 Titular Pan Pacific International Holdings Corporation

 Classe 29

216 214 2 a peixe, aves e caça; frutos e legumes em conserva, congelados, secos 

e cozidos geleias, doces, compotas; ovos; leite, queijo, manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; pratos de peixe; refeições 

preparadas à base de legumes carne para consumo humano [fresca, refrigerada ou congelada]; produtos 

de carne processada; sopas e caldos, extratos de carne; óleos e gorduras comestíveis; refeições de carne pré-confecionadas; 

refeições preparadas que contêm [principalmente] carne; pratos preparados essencialmente à base de bolinhos de peixe, 

legumes, ovos cozidos, e caldos (oden)
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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/182730 2022/09/06

CJ Food and Beverage Beijing 

Company Limited

35 214 2 b 215 9 1 c

214 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, ex vi a alínea a) do  

art.º 214.º

N/182731 2022/09/06

CJ Food and Beverage Beijing 

Company Limited

43 9 1 c 214 a

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, ex vi a alínea a) do art.º 

214.º

N/190338 2022/09/09 43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o 

n.º 1 do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/190413 2022/09/09 09 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/190414 2022/09/09 38 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/190415 2022/09/09 42 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

續期

Renovação

N.º

P/000131

(131-M)

P/003582

(3453-M)

P/003583

(3454-M)

P/006467

(6292-M)

P/006468

(6293-M)

P/007515

(7285-M)

N/005442

N/007556 N/007557 N/007558 N/007632 N/007989 N/007990 N/007991

N/007992 N/007993 N/008194 N/008195 N/008196 N/008249 N/008268

N/008269 N/008744 N/008745 N/030362 N/030363 N/031136 N/031137

N/031139 N/031442 N/031683 N/031684 N/031685 N/031686 N/031687

N/031688 N/032497 N/034339 N/034381 N/034382 N/034383 N/034820

N/034821 N/034822 N/034988 N/034989 N/034990 N/034991 N/034992

N/035041 N/035042 N/035111 N/035228 N/035229 N/035234 N/035235

N/035242 N/035243 N/035390 N/035415 N/035445 N/035659 N/036189

N/036190 N/036191 N/036192 N/036193 N/036194 N/036195 N/036196
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N.º

N/036197 N/036198 N/036290 N/036400 N/036401 N/036470 N/036677

N/036678 N/036693 N/036783 N/036978 N/036979 N/037620 N/037621

N/037690 N/037691 N/037692 N/037693 N/037694 N/037695 N/038114

N/038130 N/038131 N/038132 N/038133 N/038134 N/038439 N/038510

N/038565 N/038661 N/038662 N/038663 N/038664 N/038665 N/038666

N/038667 N/038668 N/038669 N/038670 N/038671 N/038673 N/038740

N/038878 N/068293 N/073412 N/082417 N/088394 N/090451 N/090452

N/092354 N/092355 N/094040 N/094041 N/094086 N/094087 N/094088

N/094093 N/094094 N/094095 N/094319 N/094320 N/094321 N/094322

N/094323 N/094566 N/094567 N/094992 N/094993 N/094994 N/094995

N/095642 N/095643 N/095644 N/095645 N/095981 N/095982 N/095983

N/095984 N/095985 N/096002 N/096003 N/096044 N/096045 N/096046

N/096047 N/096048 N/096049 N/096050 N/096051 N/096052 N/096112

N/096113 N/096646 N/096647 N/096832 N/096838 N/096839 N/096840

N/096841 N/097144 N/097183 N/097301 N/097312 N/097313 N/097314

N/097315 N/097334 N/097335 N/097336 N/097781 N/098089 N/098090

N/098091 N/098117 N/098188 N/098189 N/098190 N/098191 N/098298

N/098330 N/098331 N/098332 N/098500 N/098501 N/098548 N/098549

N/098550 N/098745 N/098779 N/098780 N/098781 N/098919 N/098920

N/099071 N/099258 N/099259 N/099521 N/099522 N/099523 N/101091

N/101132 N/101133 N/101336 N/101337 N/101338 N/101339 N/101533

N/101566 N/101568 N/101569 N/101570 N/101571 N/101572 N/101573

N/101574 N/101575 N/101576 N/101577 N/101578 N/101579 N/101580

N/101581 N/101932 N/101933 N/102508 N/102509 N/102510 N/102635

N/102636 N/102637 N/102638 N/102639 N/102640 N/102641 N/102642

N/102643 N/102644 N/102645 N/102646 N/102647 N/102648 N/102649

N/102650 N/102651 N/102652 N/102653 N/102663 N/102664 N/102665

N/102666 N/102692 N/102693 N/102694 N/102695 N/102696 N/102697

N/102698 N/102699 N/102700 N/102701 N/102702 N/102703 N/102704

N/102705 N/102706 N/102707 N/102708 N/102709 N/102710 N/102802

N/102823 N/102824 N/102825 N/102826 N/102827 N/102828 N/102829

N/102830 N/102831 N/102832 N/102833 N/102834 N/102835 N/102836

N/102837 N/102838 N/102839 N/102840 N/102841 N/102842 N/102843

N/102844 N/102845 N/102846 N/102847 N/102848 N/102849 N/102850

N/102851 N/102852 N/102853 N/102854 N/102855 N/102856 N/102857

N/102858 N/102859 N/102860 N/102960 N/102961 N/102962 N/103061

N/103065 N/103066 N/103369 N/103371 N/103440 N/103747 N/103749

N/103750 N/103752 N/103754 N/103755 N/103756 N/103757 N/103758

N/103859
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附註

Averbamento

N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/001439

(1343-M)

P/001441

(1345-M)

P/001456

(1360-M)

P/004022

(3893-M)

P/015472

(15409-M)

2022/08/30

Transmissão

por fusão

PUIG FRANCE, Société par 

Actions Simplifiée

PUIG HOLDINGS FRANCE, com sede 

em 65-67 avenue des Champs Elysées, 75008 

Paris, France

Transmissão

por fusão

PUIG HOLDINGS 

FRANCE

PUIG FRANCE, com sede em 65-67 avenue 

des Champs Elysées, 75008 Paris, France

N/006806

N/018961

N/018962

N/018967

N/018968

N/028241

N/031807

N/100248

N/109838

2022/09/08

Modificação

de sede

ZINO DAVIDOFF, S.A. Sternengasse 18, 4051 Basel, Switzerland

N/009788 2022/09/08

Modificação

de sede

CROSS INTERNATIONAL 

(MACAU) LTD.

氹 71-137 3 D

N/014068 2022/08/30

Transmissão

Derma-Rx International 

Aesthetics Pte. Ltd.

Xnature Tradings Pte. Ltd., com sede em 7 

Temasek Boulevard, #07-05 Suntec Tower 

One, Singapore 038987

N/033161 2022/08/30

Modificação

de sede

YVES SAINT LAURENT 37-39 rue de Bellechasse 75007 Paris, France

N/035093

N/035094

N/035095

N/035096

2022/08/30

Modificação

de sede

ZV Singapore Pte. Ltd. 133 Cecil Street #17-01A, Keck Seng Tower, 

Singapore 069535

N/036701 2022/09/08

Modificação

de sede

Zino Davidoff S.A. Sternengasse 18, 4051 Basel, Switzerland

N/057525

N/057526

N/057528

2022/08/30

Transmissão

The Proactiv Company Sàrl Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc., com sede 

em 3 Skyline Drive, Hawthorne New York 

10532, United States of America

N/066807

N/066809

N/066810

N/066811

N/066812

N/066813

N/066814

N/066815

2022/09/08

Modificação

de sede

ZINO DAVIDOFF SA Sternengasse 18, 4051 Basel, Switzerland

N/069714 2022/08/30

Transmissão

por fusão

Bimbosan AG HOCHDORF Swiss Nutrition AG, com 

sede em Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, 

Switzerland

N/096422

N/096424

2022/08/30

Modificação

da natureza

jurídica do 

titular

COIN S.R.L. Coin S.p.A.
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

Modificação

de sede

Coin S.p.A. Via Maderna 11, Frazione Mestre, 30174 

Venezia VE, Italy

N/099106

N/162637

N/162638

2022/08/30

Modificação

de identidade

N/099697

N/099698

N/099699

N/099700

N/099701

N/099702

N/099703

N/099704

N/099705

N/099706

N/099707

N/099708

N/099709

N/099710

N/099711

N/099712

N/105424

N/105425

N/105426

N/105427

N/105428

N/105429

N/105430

N/105431

N/105432

N/105433

N/105434

N/105435

N/105436

N/105437

N/105438

N/105439

2022/09/13

Modificação

de identidade

SUEZ ENVIRONNEMENT 

COMPANY

Suez

Transmissão

Suez Suez International, com sede em Tour CB21 

16 Place de l’Iris – 92040 Paris, La Défense 

Cedex, France

N/123243

N/123244

N/123245

N/123246

N/123247

N/123248

2022/09/13

Transmissão

SUEZ Groupe Suez International, com sede em Tour CB21 

16 Place de l’Iris – 92040 Paris, La Défense 

Cedex, France

N/130128

N/130129

N/130130

2022/08/30

Modificação

de identidade

Numismatic Guaranty 

Corporation of America

PROVENANCE NGC LLC

Transmissão

por fusão

1. PROVENANCE NGC 

LLC

2. NGC Merger Sub LLC

PROVENANCE NGC LLC, com sede em 

5501 Communications Parkway, Sarasota, 

Florida  34240, USA

N/138582

N/138583

N/138584

N/144186

N/144187

2022/08/30

Transmissão

Dune Holdings Limited Dune Brand Limited, com sede em The 

White Building 4th Floor, 11 Evesham Street 

London England

N/141756 2022/09/06

Modificação

da natureza

jurídica do 

titular

NOTHANKS SRL Nothanks SPA

Modificação

de identidade

Nothanks SPA P448 S.P.A.

Modificação

da natureza

jurídica do 

titular

P448 S.P.A. P448 S.R.L.
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

Modificação

de sede

P448 S.R.L. Via Giovanni Palatucci 3, Interno 4, Forlì 

(Forlì Cesena), Italy

N/143385

N/143386

N/143387

N/143388

2022/09/06

Transmissão Million Rank (HK) Limited

12

5 B

VASTAR LIMITED, com sede em Unit B, 

5/F, Paramount Building, 12 Ka Yip Street, 

Chai Wan, Hong Kong

N/154870

N/154871

N/154873

N/154875

N/154876

N/154877

2022/08/30

Transmissão SIANGHONG CO.,LTD.

ELLSWORTH VENTURES LIMITED, 

com sede em Vistra Corporate Services 

Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola, VG1110, British Virgin Islands

N/160947

N/160948

2022/08/30

Transmissão SIANGHONG LDA.

ELLSWORTH VENTURES LIMITED, 

com sede em Vistra Corporate Services 

Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola, VG1110, British Virgin Islands

N/162772

N/162773

N/162774

N/162775

N/162776

N/162777

N/162778

N/162779

N/184174

N/184175

N/184176

N/184177

N/184178

2022/08/30

Modificação

de sede

Qookka Entertainment 

Limited

Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan 

Avenue, Causeway Bay, Hong Kong

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito

em julgado
1 N/135322

SERVIÇOS DE CONSULTADORIA 

CONCIERGE DE LUXO, LIMITADA

TJB

CV3-20-0068-CRJ 2022/07/25

2 N/172895 KOWA COMPANY, LTD.

TJB

CV2-22-0023-CRJ 2022/07/19

3 N/180236 Islestarr Holdings Limited

TJB

CV3-22-0004-CRJ 2022/06/28

1. 
2. 
3. 
1. A sentença do TJB manteve o despacho de concessão da marca.
2. A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da marca.
3. A sentença do TJB revogou o despacho de recusa da marca.
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放棄

Renúncia

N.º
Data de 

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/174051 2022/09/13 43

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/197142 2022/09/05 KISS BEAUTY Kiss Nail Products, Inc.

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/195429 2022/08/24 Oatly AB VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

N/195430 2022/08/24 Oatly AB VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

N/195431 2022/08/24 Oatly AB VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

N/196048 2022/09/05

TENCENT HOLDINGS LIMITED

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MACAU

營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do 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.

續期

Renovação

N.º

E/000030 E/000167
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附註

Averbamento

N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

E/000258 2022/09/06

Modificação de 

sede

CROSS INTERNATIONAL (MACAU) 

LTD.

氹 71-137 3 D

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/002851

[22]  Data de pedido : 2021/11/12

[71]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : YASUSHI SHIGETA

[51]  Classificação : 10 - 05

[54]  Título : 

 Verificador de fichas de jogo para casino.

[57]  Resumo : Este verificador de fichas de jogo pode 

verificar com precisão o número e a quantidade total 

de fichas. Organizando as fichas uma por uma e lendo-

-as, o utilizador pode verificar a autenticidade das 

fichas, contar o número de fichas, verificar o saldo com 

dinheiro e identificar fichas com defeito. As fichas po-

dem ser verificadas duas vezes por sensor e RFID. A 

forma da área onde as fichas são colocadas é desenha-

da para que as fichas possam ser colocadas uma a uma 

e recolhidas uma a uma rapidamente. O monitor exibe 

o número total e a quantidade total de fichas.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/09/01  Japão

N.º 2021-018914

[21]  N.º : D/002852

[22]  Data de pedido : 2021/11/12

[71]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : YASUSHI SHIGETA

[51]  Classificação : 10 - 05

[54]  Título : 

 Verificador de fichas de jogo para casino.

[57]  Resumo : Este verificador de fichas de jogo pode 

verificar com precisão o número e a quantidade total 

de fichas. Organizando as fichas uma por uma e lendo-

-as, o utilizador pode verificar a autenticidade das 

fichas, contar o número de fichas, verificar o saldo com 

dinheiro e identificar fichas com defeito. As fichas po-

dem ser verificadas duas vezes por sensor e RFID. A 

forma da área onde as fichas são colocadas é desenha-

da para que as fichas possam ser colocadas uma a uma 

e recolhidas uma a uma rapidamente. O monitor exibe 

o número total e a quantidade total de fichas.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/09/01  Japão

N.º 2021-018915
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[21]  N.º : D/002853

[22]  Data de pedido : 2021/11/12

[71]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : YASUSHI SHIGETA

[51]  Classificação : 10 - 05

[54]  Título : 

 Verificador de fichas de jogo para casino.

[57]  Resumo : Este verificador de fichas de jogo pode 

verificar com precisão o número e a quantidade total 

de fichas. Organizando as fichas uma por uma e lendo-

-as, o utilizador pode verificar a autenticidade das 

fichas, contar o número de fichas, verificar o saldo com 

dinheiro e identificar fichas com defeito. As fichas po-

dem ser verificadas duas vezes por sensor e RFID. A 

forma da área onde as fichas são colocadas é desenha-

da para que as fichas possam ser colocadas uma a uma 

e recolhidas uma a uma rapidamente.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/09/01  Japão

N.º 2021-018916

[21]  N.º : D/002898

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

[71]  Requerente : Merrilee Kick

  Endereço : 2114 McDaniel Drive, Carrollton, Te-

xas 75006, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Merrilee Kick

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Recipiente.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/09/02  Estados Unidos 

da América N.º 29/806,332

[21]  N.º : D/002899

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

[71]  Requerente : 

 Z H E J I A NG Y IGE EN T ER PR ISE M A NAGE-

MENT GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

2 5 6 08 310018

 Unit 08, 6 / F, Bui ld ing 5, No.2, Kejiyuan Road, 

Baiyang Street, Qiantang New Area, Hangzhou, Zhe-

jiang 310018, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  ZHANG, Dayong

[51]  Classificação : 28 - 02

[54]  Título : 

 Tubo de Batom.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/09/03  China

N.º 202130583401.5

[21]  N.º : D/002908

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

[71]  Requerente : 

 Z H E J I A NG Y IGE EN T ER PR ISE M A NAGE-

MENT GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

2 5 6 08 310018

 Unit 08, 6 / F, Bui ld ing 5, No.2, Kejiyuan Road, 

Baiyang Street, Qiantang New Area, Hangzhou, Zhe-

jiang 310018, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  ZHANG, Dayong

[51]  Classificação : 28 - 02

[54]  Título : 

 Tubo de Batom.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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[30]  Pr ior idade : 2021/09/10  China

N.º 202130601602.3

[21]  N.º : D/002909

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

[71]  Requerente : 

 Z H E J I A NG Y IGE EN T ER PR ISE M A NAGE-

MENT GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

2 5 6 08 310018

 Unit 08, 6 / F, Bui ld ing 5, No.2, Kejiyuan Road, 

Baiyang Street, Qiantang New Area, Hangzhou, Zhe-

jiang 310018, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  ZHANG, Dayong

[51]  Classificação : 28 - 02

[54]  Título : 

 Garrafas de esmalte labial.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/09/11  China

N.º 202130602581.7

[21]  N.º : D/002932

  N.º de pedido inicial : 

 D/002898

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

[71]  Requerente : Merrilee Kick

  Endereço : 2114 McDaniel Drive, Carrollton, Te-

xas 75006, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Merrilee Kick

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Recipiente.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/09/02  Estados Unidos 

da América N.º 29/806,332

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/002471 2022/09/08 2022/09/08 ISA 

ISA CO., LTD.

D/002522 2022/09/08 2022/09/08 Turlen Holding SA

D/002720 2022/09/08 2022/09/08
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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/006327

[22]  Data de pedido : 2022/08/01

[71]  Requerente : 

 CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA

  Endereço : 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 

115-8543, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080080856.8

Data de pedido 2020/11/19 N.º de anúncio CN 

114728064A 2022/07/08

[51]  Classificação : A61K39/395

[54]  Título : 

 Preparação contendo anticorpos.

[57]  Resumo : 

IL-31 IL-31R A

/

/

IL-31

/

IL-31R A

/ /

/

[30]  P r ior idade : 2019/11/20  Japão

N.º 2019-209851

[21]  N.º : J/006338

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

[71]  Requerente : 

 Kiyoaki HOMMA

  Endereço : 4-17, Hikarigaoka 2-chome, Sakata-

-shi Yamagata 9980061 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980097256.X

Data de pedido 2019/06/19 N.º de anúncio CN 

113993471A 2022/01/28

[51]  Classificação : A61B17/94, A61B18/12

[54]  Título : 

 Ferramenta de tratamento para endoscópio.

[57]  Resumo : 

2 3 2

3

10 3

11 2 10

11a

11 10 17

  Figura : 

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

97/99/M
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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/006303

[22]  Data de pedido : 2022/07/26

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 REARDEN, LLC

  Endereço : 211 S. Whisman Road, Suite D, Moun-

tain View, CA 94041, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  FORENZA, AN-

TONIO, G  PERLMAN, STEPHEN, G.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811595966.9

Data de pedido 2014/03/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 109889234B 2022/06/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04B7/024, H04B7/0452 , 

H04J11/00, H04L25/03, H04L25/497, H04L1/06

[54]  Título : 

 Um sistema e método para aumentar os ganhos através 

da exploração de multiplexagem inter-cell em sistema 

celular sem fios.

[57]  Resumo : 

M U

MAS MU-MAS

H D

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/12  Estados Unidos 

da América N.º 13/797,971

[21]  N.º : J/006304

[22]  Data de pedido : 2022/07/26

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 MEDSHINE DISCOVERY INC.

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980023228.3

Data de pedido 2019/04/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 112105617B 2022/04/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/505, 

A61K31/519, A61P25/16, A61P35/00

[54]  Título : 

 Uma forma cristalina e tipo de sal do composto de 

triazolopyrimidina e seu método de preparação.

[57]  Resumo : [1,2,4] [1,5-c]

A2A

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/04/28  China

N.º 201810399876.6

[21]  N.º : J/006305

[22]  Data de pedido : 2022/07/26

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 H UBEI MON YA N PH AR M ACEU TICAL CO., 

LTD.

  Endereço : •

3

 No. 3 Fuyao 1st road, Duodao District, High-tech 

zone, Jingmen, Hubei 448124, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910454475.0

Data de pedido 2019/05/29 N.º de anún-
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cio da concessão CN 112007114B 2022/05/13

[51]  C la s s i f i c aç ão : A61K31/7048, A61K36/899, 

A61P7/00

[54]  Título : 

 Um medicamento para o tratamento da leucopenia, e 

seu método de preparação e utilização.

[57]  Resumo : 

200-300

10 0 -16 0 6 0 -120

20 0 -30 0 芪20 0 -30 0 20 0 -30 0

200-300 100-160 200-300

100 -160 100 -160

苷 苷

苷 苷 苷 苷A

1 3- -2- 蒽醌 A B

C 苷 1 3 6 - -2- 蒽醌 =

0.13-0.27 0.04-0.11 0.11-0.34 0.09-0.34

0.05-0.11 0.16-0.26 0.09-0.12 0.17-0.35

0 .11- 0 .16 0 .17- 0 . 2 6 0 .49 - 0 . 59 1.0 0

0.16-0.24 0.08-0.14

  Figura : 

[21]  N.º : J/006309

[22]  Data de pedido : 2022/07/26

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

IN 46285, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A I , V H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780065161.0

Data de pedido 2017/10/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 109890845B 2022/07/01

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : RANKL

 Anticorpos anti-RANKL e sua utilização.

[57]  Resumo : κ-B

[30]  Prioridade : 2016/10/28  Estados Unidos 

da América N.º 62/414,217

[21]  N.º : J/006310

[22]  Data de pedido : 2022/07/26

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[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 ZL201780011960.X

Data de pedido 2017/02/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 108718527B 2022/06/28

[51]  Classificação : C07D487/04

[54]  Título : 

 Processo para a preparação de compostos.

[57]  Resumo : I

R¹ 1 2 3

C1－6 R² C1－6 R³

-C xH2x - x 1 2 3 6 7

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/02/19  China

N.º PCT/CN2016/074132

[21]  N.º : J/006312

[22]  Data de pedido : 2022/07/26

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 MANKIEWICZ GEBR. & CO. GMBH & CO. KG

  Endereço : Georg-wilhelm-strasse 189, 21107 

Hamburg, De Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : , –

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880015793.0

Data de pedido 2018/03/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 110691801B 2022/04/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 08G18/12 , C 09D175/06, 

C08G18/38, C08G18/42, C08G18/44, C08G18/73

[54]  Título : 
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 Composição do material de revestimento, revestimento 

produzido a partir dele e sua utilização como protec-

ção contra a erosão.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2017/03/29  Alemanha

N.º 102017003034.0

[21]  N.º : J/006314

[22]  Data de pedido : 2022/07/27

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 1018444, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 宫 , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780045742.8

Data de pedido 2017/05/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 109563057B 2022/06/24

[51]  C la s s i f ic aç ão : C07D249/04 , A61K31/4245, 

A61K31/428, A61K31/433, A61K31/4439, A61K31/444, 

A 6 1 K 3 1 / 4 5 4 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 7 0 9 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 7 2 5 , 

A61K31/498, A61K31/506, A61K31/5377, A61K31/538, 

A61K31/5386, A61P35/00, A61P43/00, C07D271/10, 

C07D413/06, C07D413/10, C07D413/12, C07D413/14, 

C07D417/06, C07D417/12, C07D491/107, C07D498/04, 

C07D498/08

[54]  Título : 酰

 Composto de «sulfonamide» ou sal do mesmo.

[57]  Resumo : 苷 酶

I X¹ X²

X³ -N H- X4 R¹ -C

R¹¹ R¹² - R¹¹ R¹²

R² C6-C14 R³

C6-C14 R4

[30]  Pr ior idade : 2016/05/31  Japão

N.º 2016-109609

[21]  N.º : J/006315

[22]  Data de pedido : 2022/07/27

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd

  Endereço : Level 8, Menara KLK, No. 1, Jalan 

PJU 7/6, Mutiara Damansara, 47810 Petaling Jaya, Se-

langor, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

[72]  Inventor : , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980033172.X

Data de pedido 2019/04/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 112313320B 2022/06/07

[51]  Classificação : C11D1/28, C11D3/20, C11D1/04, 

C11D7/44, C11D7/26, C11D17/00

[54]  Título : 

 Composições de barras detergentes sintéticas.

[57]  Resumo : 

16 18

C16-C18

5% 30%

苷

/

[30]  Prioridade : 2018/06/07  Malásia

N.º PI2018702242

[21]  N.º : J/006316

[22]  Data de pedido : 2022/07/28

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 NOVARTIS AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J , S , U , Y

, L M , S , N

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680048982.9

Data de pedido 2016/06/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 107922505B 2022/05/06

[51]  Classificação : C07K16/36

[54]  Título : XI

 Anticorpos do factor de coagulação XI e métodos de 

uso.
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[57]  Resumo : XI

X I X Ia

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/26  Estados Unidos 

da América N.º 62/184,955

 2016/05/25  Estados Unidos da América

N.º 62/341,568

[21]  N.º : J/006317

[22]  Data de pedido : 2022/07/28

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202080012066.6

Data de pedido 2020/01/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 113365997B 2022/06/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/437, 

A61P35/00, C07D471/16

[54]  Título : c-Met

 Compostos tricíclicos contendo grupo pirimidina 

como inibidores de c-Met.

[57]  Resumo : 

I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/02/01  China

N.º 201910105481.5

 2019/05/31  China N.º 201910469780.7

 2019/09/12  China N.º 201910865757.X

 2020/01/03  China N.º 202010006610.8

[21]  N.º : J/006318

[22]  Data de pedido : 2022/07/28

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : QPEX

 QPEX BIOPHARMA, INC.

  Endereço : 3013 Science Park Road, First Floor, 

San Diego, California 92121, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , K , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780041247.X

Data de pedido 2017/06/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 109415386B 2022/04/19

[51]  Classificação : C07F5/02, C07F5/04, A61K31/69, 

A61P31/00, A61P31/04

[54]  Título : 

 Derivados de ácido borônico e seu uso terapêutico.

[57]  Resumo : 

β- 酶

BLI

[30]  Prioridade : 2016/06/30  Estados Unidos 

da América N.º 62/357,165

[21]  N.º : J/006319

[22]  Data de pedido : 2022/07/28

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 Gilead Apollo, LLC

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, Cali-

fornia 94404, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C , E

, , ,   

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910342735.5

Data de pedido 2012/11/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 109970760B 2022/04/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D495/04, A61K31/519, 

A61P 35/0 0, A61P 3/0 0, A61P 31/10, A61P 31/0 4, 

A61P33/00

[54]  Título : ACC

 Inibidores de ACC e usos dos mesmos.

[57]  Resu mo : CoA 酶

ACC 噻

AC C
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ACC

[30]  Prioridade : 2011/11/11  Estados Unidos 

da América N.º 61/559,023

 2012/03/23  Estados Unidos da América

N.º 61/615,092

 2012/05/25  Estados Unidos da América

N.º 61/651,878

 2012/07/25  Estados Unidos da América

N.º 61/675,513

[21]  N.º : J/006320

[22]  Data de pedido : 2022/07/28

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 YOUNG’S ENGINEERING CO. LTD.

  Endereço :  8 

 17  1701-6 

 Units 1701-6, 17/F, Chevalier Commercial Centre, 8 

Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911035059.3

Data de pedido 2019/10/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 111136800B 2022/05/27

[51]  Classificação : B28D1/14, B28D7/00, B28D7/02

[54]  Título : 

 Sistema para determinar e perfurar pontos de perfu-

ração predeterminados em uma superfície de constru-

ção.

[57]  Resumo : 

100

BIM BIM BIM

RTS

20

20

100

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/10/29  Hong Kong, 

China N.º 18113805.8

 2 018 /11 /27  H o n g Ko n g,  C h i n a

N.º 18115182.6

 2 018 /12 /13  H o n g Ko n g,  C h i n a

N.º 18116041.5

[21]  N.º : J/006321

[22]  Data de pedido : 2022/07/29

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980084589.9

Data de pedido 2019/12/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 113227088B 2022/05/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D417/14, A61P 31/0 4, 

A61K31/427

[54]  Título : β- 酰

 Aplicação de composto beta-lactâmico monocíclico 

em farmácia.

[57]  Resumo : I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/12/18  China

N.º 201811549551.8

[21]  N.º : J/006322

[22]  Data de pedido : 2022/07/29

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 KIOMED PHARMA

  Endereço : Rue Haute Claire 4 B-4040 Herstal 

(Belgium)

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : ,  , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880077263.9

Data de pedido 2018/11/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 111433226B 2022/05/03
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 08B37/08 , A61K 31/722 , 

C08L5/08

[54]  Título : 

 Quitosana com carga negativa.

[57]  Resumo : 7.5 pH

-10mV ζ

[30]  Prioridade : 2017/11/28  França

N.º 1761314

[21]  N.º : J/006323

[22]  Data de pedido : 2022/07/29

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[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 ZL201680045584.1

Data de pedido 2016/06/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 108141604B 2022/07/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/52 ,  H0 4N19/51, 

H04N19/105, H04N19/176, H04N19/174, H04N19/139

[54]  Título : 

 Método de codificação e decodificação de imagem e 

aparelho de decodificação de imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/05  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0079916

 2015/06/05  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0079917

 2015/06/05  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0079918

[21]  N.º : J/006324

[22]  Data de pedido : 2022/07/29

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 CycloPure, Inc.

  Endereço : 171 Saxony Road, Encinitas, Califor-

nia 92024, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G , J M , M  , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202080005776.6

Data de pedido 2020/02/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 113056516B 2022/05/13

[51]  Classificação : C08L5/16, C02F1/28, C08B15/10

[54]  Título : 

 Materiais poliméricos de ciclodextrina com uma carga 

eléctrica e métodos de fabricação e utilização dos mes-

mos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/02/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/805,505

[21]  N.º : J/006328

[22]  Data de pedido : 2022/08/01

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 FORTY SEVEN, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : – , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780006353.4

Data de pedido 2017/01/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 108495863B 2022/05/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/3 0 , 

A61P35/00

[54]  Título : CD47

 Anticorpos monoclonais anti-CD 47 humanizados, de 

camundongo ou quiméricos.
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[57]  Resumo : CD47

Koff

CD47 CD47-SIRPα

CD47

苷

[30]  Prioridade : 2016/01/11  União Euro-

peia N.º 16150808.0

 2 0 16 / 0 6 / 0 2  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 16172651.8

[21]  N.º : J/006329

[22]  Data de pedido : 2022/08/01

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 BIOCHAIN (BEIJING) SCIENCE & TECHNOLO-

GY, INC.

  Endereço : 逹 18

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711248825.5

Data de pedido 2017/12/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 109868320B 2022/06/21

[51]  Classificação : C12Q1/6886

[54]  Título : 

 A composition for detecting esophageal cancer and 

application thereof.

[57]  Resumo : 

M T1A

EPO

[21]  N.º : J/006331

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 IMMUNOMEDICS, INC.

  Endereço : 300 American Road, Morris Plains, 

New Jersey 07950, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D M , T M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680036918.9

Data de pedido 2016/06/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 107735104B 2022/05/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61P35/0 0, 

C07K16/30

[54]  Título : HLA-DR TROP-2

PARP 酶

3- 酶

 Combinação de anticorpos anti-HLA-DR ou anti-

corpos anti-TROP-2 com inibidores de microtúbulos, 

inibidores de PARP, inibidores de Bruton quinase ou 

inibidores de «phosphoinositide 3-kinase» que leva a 

uma melhoria significativa do resultado do tratamento 

do cancro.

[57]  Resumo : PAR P

酶 PI3K

H LA-DR Trop-2

SN-38 pro-

-2PDOX 1 mg/kg 18 mg/kg

4 6 8 9 10 12 16 18 mg/kg 8

10 mg/kg

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/184331

 2015/08/05  Estados Unidos da América

N.º 62/201361

 2015/11/04  Estados Unidos da América

N.º 62/250715

 2015/12/04  Estados Unidos da América

N.º 62/263134

 2016/03/14  Estados Unidos da América

N.º 15/069208

[21]  N.º : J/006333

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 ZHEJIANG YANGSHENGTANG INSTITUTE OF 

NATURAL MEDICATION CO., LTD.

  Endereço : 

181 1

 Building 1, No. 181, Geyazhuang, Zhuantang Street, 

Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910694274.8

Data de pedido 2019/07/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 110731924B 2022/05/17

[51]  Classificação : A61K8/9789, A61K8/35, A61K8/60, 

A61K8/64, A61K8/67, A61K8/73, A61Q19/08

[54]  Título : 

 Composições dos cosméticos melhorados de anti-enve-

lhecimento.

[57]  Resumo : 

A 1.05-8

1.1-4 1.2-2 B 肽

醌

苷

[21]  N.º : J/006334

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 JIANGSU ATOM BIOSCIENCE AND PHARMA-

CEUTICAL CO., LTD

  Endereço : 

218

C31 401 : 215128

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010037085.6

Data de pedido 2020/01/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 111410654B 2022/05/17

[51]  Classificação : C07D471/04

[54]  T ítu lo : 3- -5-(2- [1 ,2-a]吡 -3-

)-2-羟 腈

 Síntese de «3-bromo-5-(2-ethylimidazo[1,2-a]pyridi-

ne-3-carbonyl)-2-hydroxybenzonitrile».

[57]  Resumo : 3- -5- 2-

[1,2-a]吡 -3- -2- 腈

III A

B A I II

III B

I II

III

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/01/19  China

N.º 201910057056.3

[21]  N.º : J/006335

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 Angel Group Co., Ltd.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010093120.6

Data de pedido 2016/08/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 111583544B 2022/06/03

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de detecção de fraude no salão de jogos.

[57]  Resumo : 

2 5

17 9

12 2

17 9

13

14

17 9

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/08/03  Japão

N.º 2015-163213

 2015/10/01  Japão N.º 2015-206735

[21]  N.º : J/006336

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 Angel Group Co., Ltd.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780056035.9

Data de pedido 2017/09/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 109937075B 2022/05/31

[51]  Classificação : A63F1/06, A63F5/02, G01B11/02

[54]  Título : 

 Sistema de medição de fichas.

[57]  Resumo : 

4

14 14 300

4 120

120

121 121

122

121

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/09/12  Japão

N.º 2016-196030

[21]  N.º : J/006339

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , M , K , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680059686.9

Data de pedido 2016/09/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 108138179B 2022/05/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/11,  C12N15/117, 

C07K16/18

[54]  Título : 苷

 Combinação compreendendo «Immunostimulatory 

oligonucleotides».

[57]  Re su mo : 

P D1 P D-L1 OX40

TIM-3 LAG3 CD137 4-1BB T

DNA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/09  Luxemburgo

N.º 92821

[21]  N.º : J/006340

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : ADC

 ADC THERAPEUTICS S.A.

  Endereço : Route de la Corniche 3B, 1066 Epa-

linges, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[73]  Titular : 

 MEDIMMUNE LIMITED

  Endereço : Milstein Building, Granta Park, Cam-

bridge, Cambridgeshire CB21 6GH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : P H C , P W

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680022088.4

Data de pedido 2016/04/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 108093640B 2022/05/17

[51]  Classificação : C07K16/28, A61K47/68, A61P35/00

[54]  Título : -

 Conjugados anticorpo-fármaco específicos do local.

[57]  Resumo : -

吡 䓬 PBD

吡 䓬

ADC

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/04/15  Reino Unido

N.º 1506402.5

[21]  N.º : J/006341

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 TAIGA BIOTECHNOLOGIES, INC.

  Endereço : 12635 East Montview Boulevard, Au-

rora, CO 80045-7336, U.S.A.
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  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Y  REFAELI, YOSEF, B

C  TURNER, BRIAN, C., G A  BIRD, 

GREGORY ALAN

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780052978.4

Data de pedido 2017/08/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 109641032B 2022/06/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 38 /17,  A61K 39/39, 

A61K39/395, C07K14/47, C07K16/30, C07K19/00

[54]  Título : 

 Métodos e composições para o tratamento da Melano-

ma.

[57]  Resumo : P T D-M YC

HIV TAT-MYC

  Figura : 

[21]  N.º : J/006344

[22]  Data de pedido : 2022/08/05

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 JACOBIO PHARMACEUTICALS CO., LTD.

  Endereço : 

88 5 2  101111

 Unit 2, Building 5, BYBP, No.88 Kechuang Street 6th, 

Business Development Area Daxing, Beijing 101111, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LI, Amin,  LI, Sujing, 

 WANG, Peng,  DANG, Chaojie,  LIU, 

Dan

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111058976.0 

Data de pedido 2020/12/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 113651814B 2022/06/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/496, 

A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : KRAS

 Inibidor de muteína KRAS.

[57]  Resumo : KRAS

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/12/19  China

N.º PCT/CN2019/126687

 2020/01/08  China N.º PCT/CN2020/070885

 2020/01/22  China N.º PCT/CN2020/073723

 2020/03/10  China N.º PCT/CN2020/078565

[21]  N.º : J/006345

[22]  Data de pedido : 2022/08/05

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 MEDIBEACON, INC.

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

Louis, MO 63141, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R B  DORSHOW, Richard, 

B., S J  HANLEY, Steven, J., P I  TARR, 

Phillip, I.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910641949.2

Data de pedido 2014/11/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 110237273B 2022/05/06

[51]  Classificação : A61K49/00

[54]  Título : 

 Composições e métodos para avaliar a função do trac-

to digestivo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/11/11  Estados Unidos 

da América N.º 61/902,637

[21]  N.º : J/006346

[22]  Data de pedido : 2022/08/05

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 



15694    40   2022  10  6 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J , M A , K U –

, I , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811364139.9 

Data de pedido 2013/12/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 109517063B 2022/07/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 22 ,  C12N15/13, 

A61K39/395, A61P9/10, A61P27/02

[54]  Título : EPO

 Composições e métodos para anticorpos direcionados 

a EPO.

[57]  Resumo : EPO

EPO EPO

/ EPO

[30]  Prioridade : 2012/12/05  Estados Unidos 

da América N.º 61/733,566

[21]  N.º : J/006348

[22]  Data de pedido : 2022/08/05

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 CYDEX PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereç o : 5980 Hor ton St reet, Su ite 405, 

Emeryville, CA 94608, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : V D  ANTLE, Vincent, D.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910279005.5 

Data de pedido 2013/02/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 110066351B 2022/06/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 8B37/16 ,  A61K 38 /0 8 , 

A61K47/40, A61K47/69

[54]  T ítu lo : 

 Composições de «alkylated cyclodextrin» e processos 

de preparação e uso das mesmas.

[57]  Resumo : 

a

b

c 10μS

d

0.07% w/w

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/02/28  Estados Unidos 

da América N.º 61/604,504

[21]  N.º : J/006350

[22]  Data de pedido : 2022/08/08

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 H U T C H I S O N W H A M P OA G UA N G Z H O U 

BA I Y U NSH A N C H I N ESE M EDICI N E COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 389

510515

 No.389, Shatai North Road, Baiyun District, Guangzhou 

City, Guangdong Province, China 510515

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711318778.7

Data de pedido 2017/12/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 109662986B 2022/05/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 36/4 4 ,  A61P 2 5/ 2 4 , 

A61K127/00

[54]  Título : 

 Um extracto de folha de caqui e nova aplicação medi-

cinal da sua preparação.

[57]  Resumo : 

/

  Figura : 

[21]  N.º : J/006351

[22]  Data de pedido : 2022/08/08
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[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 TAK LOGIC LLC

  Endereço : 15833 W. Judd Street, Ettrick, Wis-

consin 54627, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M W  KRIESEL, Matthew, 

Wayne, T B  GOODENOUGH, Troy, Bradley

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880056810.5

Data de pedido 2018/08/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 111050583B 2022/05/27

[51]  Classificação : C08G18/00

[54]  Título : 

 «Viscoelastomer» adesivos e seu uso em recipientes de 

armazenamento estabilizados.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/08/07  Estados Unidos 

da América N.º 15/731,815

[21]  N.º : J/006352

[22]  Data de pedido : 2022/08/08

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

CA 94103, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R , , , , S

T , W J , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202080002086.5

Data de pedido 2020/03/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 111971964B 2022/06/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/186, H04N19/184, 

H04N19/70, H04N19/30, H04N19/146

[54]  Título : 

 Codificação de vídeo escalável de taxa de quadros.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/03/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/816,521

 2019/05/21  Estados Unidos da América

N.º 62/850,985

 2019/08/06  Estados Unidos da América

N.º 62/883,195

 2019/09/24  Estados Unidos da América

N.º 62/904,744

[21]  N.º : J/006353

[22]  Data de pedido : 2022/08/08

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY R&DB FOUN-

DATION

  Endereço : (Sillim-dong) 1, Gwanak-ro, Gwanak-

-Gu, Seoul 08826 (KR)

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980031584.X

Data de pedido 2019/12/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 112106043B 2022/06/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G06F16/783, G06F16/432 , 

G06F16/73, G06N3/08

[54]  Título : 

 Dispositivo e método de resposta à consulta.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/12/07  Coreia do Sul

N.º 10-2018-0157356

[21]  N.º : J/006354

[22]  Data de pedido : 2022/08/08

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : C , K , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680058528.1

Data de pedido 2016/10/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 108368471B 2022/07/15

[51]  Classificação : C12Q3/00, C12M1/34, G01N27/416

[54]  Título : PH

 Identificação de desvios de calibração de dispositivos 

de medição de PH.

[57]  Resu mo : 104

106 pH pH

130 - CO2

pH CO2

C O2 C O2 pH

pH-CO2

pH

102 pH -

CO2 pH CO2

CO2 CO2

pH

pH-CO2

pH pH

- 206

pH CO2 pH

pH

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/30  União Euro-

peia N.º 15192389.3

[21]  N.º : J/006355

[22]  Data de pedido : 2022/08/08

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R J , J , A J

, C N , S M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780065572.X

Data de pedido 2017/10/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 109863173B 2022/06/03

[51]  Classificação : C07K16/24, A61P37/08

[54]  Título : -IL-33

 Anticorpos anti-IL-33 e seus usos.

[57]  Resumo : IL-33

[30]  Prioridade : 2016/10/28  Estados Unidos 

da América N.º 62/414258

[21]  N.º : J/006356

[22]  Data de pedido : 2022/08/08

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D B , J M , J W , 

C D , A I , G A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680023998.4

Data de pedido 2016/04/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 107531806B 2022/06/07
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K19/0 0 ,  A61K 38/2 8 , 

A61K38/16, A61P3/10

[54]  Título : 

 Proteínas de fusão.

[57]  Resumo : 肽

IgG Fc

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/158079

[21]  N.º : J/006357

[22]  Data de pedido : 2022/08/08

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 ACERTA PHARMA B.V.

  Endereço : Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss, The 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

[72]  Inventor : T , J , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780086892.3

Data de pedido 2017/12/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 110291080B 2022/07/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/12 , A61P35/0 0, 

A61P37/00

[54]  Título : 酶 吡嗪

 Inibidores de imidazopirazina de «Bruton’s tyrosine 

kinase».

[57]  Resumo : I

I I

I II

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/12/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/437633

 2017/10/06  Estados Unidos da América

N.º 62/569028

[21]  N.º : J/006358

[22]  Data de pedido : 2022/08/08

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 SynDevRx, Inc.

  Endereço : One Broadway, 14th floor, Cambridge, 

MA 02142, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680072272.X

Data de pedido 2016/12/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 108290853B 2022/05/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D303/46, A61K31/335, 

A61P35/00, A61P37/00

[54]  Título : 

 Derivados de «fumagillol» e polimorfos dos mesmos.

[57]  Resumo : 

N- -4-

- 6 - N- - 4 -

-6- 萘

X

[30]  Prioridade : 2015/12/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/265675

[21]  N.º : J/006359

[22]  Data de pedido : 2022/08/08

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980052516.1

Data de pedido 2019/09/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 112533916B 2022/05/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D413/00, C07D413/04, 

C07D413/14, C07D498/00, C07D498/02, A61K31/42, 

A61P35/00
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[54]  T ítu lo : C R BN

 Compostos tricíclicos que actuam nas proteínas de 

CRBN.

[57]  Resumo : 

CR BN

I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/09/07  China

N.º 201811045941.1

 2018/11/14  China N.º 201811354986.7

 2019/03/22  China N.º 201910222597.7

[21]  N.º : J/006360

[22]  Data de pedido : 2022/08/08

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 777

 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591-

6707, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T , T P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780007977.8

Data de pedido 2017/01/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 108779127B 2022/07/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D498/18, A61K31/535, 

A61P35/00

[54]  Título : 

 Derivados de «maytansinoid», seus conjugados e mé-

todos de uso.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/01/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/286858

[21]  N.º : J/006361

[22]  Data de pedido : 2022/08/08

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV

  Endereço : Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, 

Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : K J L M , M , E

D G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880046696.8

Data de pedido 2018/07/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 110869004B 2022/06/14

[51]  Classificação : A61K9/10, A61K31/47, A61K47/26, 

A61P31/06, A61P31/08

[54]  Título : 

 Formulações de acção longa.

[57]  Resumo : 

-T B 喹啉

[30]  Prioridade : 2017/07/14  União Euro-

peia N.º 17181354.6

 2 0 1 8 / 0 4 / 1 6  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 18167463.1

[21]  N.º : J/006363

[22]  Data de pedido : 2022/08/08

[24]  Data de despacho : 2022/09/07

[73]  Titular : 

 MERSANA THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 840 Memorial Drive, Cambridge, MA 

02139, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D A , N D , T

B , P U , L L , A V

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780029800.8

Data de pedido 2017/03/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 109310885B 2022/05/31

[51]  Classificação : A61K47/68, A61P35/00

[54]  Título : NaPi2b -

 Conjugados de anticorpo-droga direccionados a NA-

PI2B e métodos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : SLC34A2

NaPi2b - NaPi2b

- -
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/15  Estados Unidos 

da América N.º 62/308567

 2016/04/15  Estados Unidos da América

N.º 62/323068

 2016/09/02  Estados Unidos da América

N.º 62/383324

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000329

[22]  Data de pedido : 2021/03/31

[71]  Requerente : 

 JIANG, Chunshi

  Endereço : 

166-1 2 102

 Room 102, Unit 2, Building 166-1, Hailian Middle 

Road, Haizhou District, Lianyungang, Jiangsu, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  JIANG, Chunshi,  XU, 

Yingui,  JIANG, Yan,  ZHU, Jiangjun

[51]  Classificação : B60R19/54

[54]  Título : 

 Um deflector de segurança do carro.

[57]  Resumo : 

/ /

/

/

/

  Figura : 

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/194898 2022 5 4 18

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 18, II 

Série, de 4 de Maio de 2022)

N/194899 2022 5 4 18

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 18, II 

Série, de 4 de Maio de 2022)

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 14 de Setembro 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 FINANÇAS

Relação discriminada de encargos plurianuais

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do n.º 2 
do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se os encargos plurianuais aprovados pelo Chefe do 
Executivo:

財 政 局

跨年度負擔明細清單

15/2017 2/2018

 : 2022-P034

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau (PIDDA)

 : 60151000

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Tecnologia Nuctech (Macau), Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Aquisição de Equipamentos de Fiscalização Aduaneira de Grande Escala

 : $64,600,000.00

Valor total

 : 2022/08/08

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2023 ...........................................................................................................$64,600,000.00

 : 2022-P036

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Finanças (PIDDA)

 : 60120200

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Construção e Engenharia Shing Lung, Limitada

 : 12

Assunto da adjudicação  Empreitada de construção de edifício de escritórios para a administração no 

lote 12 no Nape — Fundações e caves

 : $500,505,500.00

Valor total

 : 2022/08/08

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022............................................................................................................ $40,510,000.00

 2023 .........................................................................................................$252,200,000.00

 2024 ..........................................................................................................$207,795,500.00

 : 2022-P032

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Serviços de Saúde (PIDDA)
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 : 60170100

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário   

 : 2021 3 4

Assunto da adjudicação  Empreitada de Construção das Estruturas Principais do Complexo de Cuida-

dos de Saúde das Ilhas — Revisão de Preços (3.º e 4.º trimestres de 2021)

 : $203,066,469.83

Valor total

 : 2022/08/12

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2023 ......................................................................................................... $203,066,469.83

 : 2022-P035

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Serviços de Saúde (PIDDA)

 : 60170100

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  

 : 

Assunto da adjudicação  Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas — Hospital Geral — Modificação 

do Edifício da Urgência

 : $292,323,312.86

Valor total

 : 2022/08/12

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2023 ......................................................................................................... $292,323,312.86

 : 2022-P037

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Universidade de Macau (PIDDA)

 : 60170800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia Engenharia Circulo Limitada

 : S33

Assunto da adjudicação  Obras de construção da Residência de Docentes e Funcionários S33 da Uni-

versidade de Macau

 : $38,000,000.00

Valor total

 : 2022/08/12

Data de autorização
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Ano de escalonamento Valor

 2022............................................................................................................ $18,620,000.00

 2023 ........................................................................................................... $19,380,000.00

 : 2022-D018

Código do escalonamento

 : 

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações — Orçamento do Serviço

 : 90100100

Classificação orgânica

 : Companhia de Telecomunicações de Macau S.A.R.L.

Adjudicatário

 : WiFi 2022 7 1 2024 6 30

Assunto da adjudicação  Serviço de hospedagem do «Sistema de Banda Larga sem Fios — WiFi GO» 

(de 1 de Julho de 2022 a 30 de Junho de 2024)

 : $47,088,000.00

Valor total

 : 2022/08/15

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022.............................................................................................................$11,772,000.00

 2023 ........................................................................................................... $23,544,000.00

 2024 ............................................................................................................$11,772,000.00

 : 2022-D019

Código do escalonamento

 : 

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública — Orçamento do 

Serviço

 : 21100100

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Alibaba Cloud (Macau) Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Aquisição de serviços de operação e manutenção do Centro de Computação 

em Nuvem

 : $59,926,444.00

Valor total

 : 2022/08/15

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022............................................................................................................ $29,963,222.00

 2023 ........................................................................................................... $26,966,899.80

 2024 ............................................................................................................. $2,996,322.20
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 : 2022-P038

Código do escalonamento

 : PIDDA

  PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Comissão de Desenvolvimento de Talentos (PIDDA)

  Comissariado da Auditoria (PIDDA)

 : 60122200/60171400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Decoração San Kei Ip, Limitada

 : 6K

Assunto da adjudicação  Empreitada de remodelação do 4.º a 10.º andar dos edifícios de escritórios 

para a administração no lote 6K na ZAPE

 : $35,323,912.71

Valor total

 : 2022/08/24

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022.............................................................................................................$14,658,972.00

 2023 ............................................................................................................$20,664,940.71

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do n.º 2 do 
artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, publi-
cam-se as alterações dos encargos plurianuais aprovadas pelo 
Chefe do Executivo:

 : 2018-P051-02

Código do escalonamento

 : 2018 49

  2020 36

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 49, Série II, de 2018;

  Boletim Oficial da RAEM n.º 36, Série II, de 2020

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

 : 60110800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Engenharia de Construção da China (Macau), Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Empreitada de construção de fundações e cave da Habitação Pública na Ave-

nida de Venceslau de Morais

 : $509,200,000.00

Valor inicial

 : $503,666,542.01

Valor alterado

 : 2022/08/08

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2019 ..........................................................................................................$220,000,000.00

 2020 ..........................................................................................................$152,999,999.99

15/2017 2/2018



15704    40   2022  10  6 

   

Ano de escalonamento Valor

 2021 ........................................................................................................... $130,416,073.15

 2022................................................................................................................. $250,468.87

 : 2021-P029-01

Código do escalonamento

 : 2021 35

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 35, Série II, de 2021

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

 : 60110800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Top Builders International — Top Builders Group Consortium

 : 氹 A 1

Assunto da adjudicação  Empreitada de construção da rede viária na periferia dos pontos de partida e 

de chegada da quarta ponte Macau-Taipa — Eixo leste da Zona A — Fase 1

 : $487,830,000.00

Valor total

 : 2022/08/15

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2021 ............................................................................................................ $61,420,000.00

 2022.......................................................................................................... $232,318,400.00

 2023 ......................................................................................................... $194,091,600.00

 : 2018-P005-01

Código do escalonamento

 : 2018 24

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 24, Série II, de 2018

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

 : 60110800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Fomento Predial Sam Yau, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Reordenamento da rede viária periférica da Rotunda da Piscina Olímpica

 : $296,220,000.00

Valor inicial

 : $293,043,905.00

Valor alterado

 : 2022/08/25

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2018 ............................................................................................................. $59,981,607.06

 2019 ............................................................................................................. $89,999,999.78



N.º 40 — 6-10-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15705

   

Ano de escalonamento Valor

 2020 ............................................................................................................$79,999,996.87

 2021 ............................................................................................................ $62,846,301.29

 2022..................................................................................................................$216,000.00

 : 2019-P080-02

Código do escalonamento

 : 2020 2

  2020 28

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 2, Série II, de 2020;

  Boletim Oficial da RAEM n.º 28, Série II, de 2020

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (PIDDA)

 : 60121000

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário

 : 

Assunto da adjudicação  Obra de reforço dos diques existentes junto da Avenida Panorâmica do Lago 

de Sai Van

 : $365,000,000.00

Valor total

 : 2022/08/25

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2019 ............................................................................................................ $54,750,000.00

 2020 .......................................................................................................... $179,999,846.51

 2021 ...........................................................................................................$118,903,343.20

 2022.............................................................................................................$11,346,810.29

 : 2020-P078-02

Código do escalonamento

 : 2020 36

  2021 4

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 36, Série II, de 2020;

  Boletim Oficial da RAEM n.º 4, Série II, de 2021

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Construção & Engenharia Shing Lung, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Obra de reconstrução do edifício do Instituto de Habitação — Fundações por 

Estacas

 : $67,583,000.00

Valor inicial

 : $55,980,493.00

Valor alterado
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 : 2022/08/25

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2020 ............................................................................................................. $6,758,300.00

 2021 ............................................................................................................. $44,765,407.48

 2022...............................................................................................................$4,456,785.52

 : 2022-P019-02

Código do escalonamento

 : 223/2012

  348/2016

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 223/2012;

  Despacho do Chefe do Executivo n.º 348/2016

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Serviços de Saúde (PIDDA)

 : 60170100

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Macau-Serviços Profissionais, Limitada

 : CN6d

Assunto da adjudicação  Projecto do Novo Centro de Saúde em Seac Pai Van do Lote CN6d

 : $3,300,000.00

Valor total

 : 2022/08/25

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2012 ................................................................................................................. $330,000.00

 2015 .............................................................................................................. $1,320,000.00

 2017 .............................................................................................................. $1,320,000.00

 2022................................................................................................................. $330,000.00

 : 2022-P020-01

Código do escalonamento

 : 192/2017

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 192/2017

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Serviços de Saúde (PIDDA)

 : 60170100

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Gabinete de Arquitectura Eddie Wong Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Serviços de Design do Sistema Automático de Recolha de Lixo, Roupa de 

Cama e Vestuário do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas

 : $7,493,820.00

Valor total

 : 2022/08/25

Data de autorização
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 $17,994.00

   

Ano de escalonamento Valor

 2017 ..................................................................................................................$749,382.00

 2018 ...............................................................................................................$5,995,056.00

 2022..................................................................................................................$449,629.20

 2023 ................................................................................................................. $149,876.40

 2026 ................................................................................................................. $149,876.40

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 20 de Setembro de 
2022.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 17 994,00)



15708    40   2022  10  6 

 
 

 
 

Se
ct

or
 d

e 
O

pe
ra

çõ
es

 d
e 

T
es

ou
ra

ri
a

R
es

um
o 

do
 m

ov
im

en
to

 d
o 

C
of

re
 G

er
al

 d
a 

R
A

E
M

, n
o 

m
ês

 d
e 

Ju
nh

o 
de

 2
02

2

*
$9

02
,0

46
.9

0

 
A

s 
re

ce
it

as
 o

rç
am

en
ta

is
 in

cl
ue

m
 a

s 
re

po
si

çõ
es

 a
ba

ti
da

s 
no

s 
pa

ga
m

en
to

s,
 n

o 
m

on
ta

nt
e 

de
 M

O
P

 $
90

2 
04

6,
90

.



N.º 40 — 6-10-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15709

D
ir

ec
çã

o 
do

s 
Se

rv
iç

os
 d

e 
F

in
an

ça
s,

 a
os

 2
7 

de
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
2.

 
O

 C
he

fe
 d

o 
SO

T
, W

o
ng

 C
h

an
 U

.

 
A

 C
he

fe
 d

o 
D

C
P,

 s
ub

st
it

ut
a,

 T
am

 L
ai

 H
a.

 
O

 D
ir

ec
to

r 
do

s 
Se

rv
iç

os
, I

o
ng

 K
o

ng
 L

eo
ng

.

 $
3,

72
0.

00
(C

us
to

 d
es

ta
 p

ub
li

ca
çã

o 
$ 

3 
72

0,
00

)



15710    40   2022  10  6 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais comum

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 12 de Maio de 2022, e nos ter-
mos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, se encontra aberto 
o concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, comum, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de três lugares vagos de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
gestão de empresas, do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Turismo, e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção 
de Serviços, na mesma forma de provimento, até ao termo da 
validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 
de gestão de empresas.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento dos lugares 
vagos e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, na 
mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria e 
área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de nature-
za científico-técnica na área de gestão de empresas, 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; pro-
ceder à adaptação de métodos e processos científico-técnicos; 
propostas de soluções com base em estudos e tratamento de 
dados; exercício de funções consultivas; supervisão ou coorde-
nação de outros trabalhadores.

旅 遊 局

通 告

21/2021 14/2016

2/2021 14/2009

1. 

2. 

3. 
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4. 

2/2021

4/2017 14/2009

430

5. 

2022 10 18

21/2021

14/2016

6. 

6.1 

2022 10 7

2022 10 18

6.2 4/2021

$300.00

6.2.1 

335-341 12

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I 
da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias 
previstos no regime geral da Função Pública.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que correspon-
da a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de 
licenciatura, de especialização em gestão de empresas ou afins,  
satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeada-
mente: ser residente permanente da Região Administrativa Es-
pecial de Macau; maioridade; capacidade profissional, aptidão 
física e mental, até ao termo do prazo da apresentação de can-
didatura (até ao dia 18 de Outubro de 2022) e se encontrem nas 
situações indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Ad-
ministrativo 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.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau (7 de Outubro de 2022 a 18 de 
Outubro de 2022);

6.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-
querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

6.2.1 Em suporte de papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 
9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas e sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), no balcão de Atendimento da Direcção dos Serviços 
de Turismo, sito no Edifício «Hot Line», Alameda Dr. Carlos 
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V ISA Master 

Card

e

6.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

7. 

7.1 

a

b

c 4/2021

7.2 21/2021

14/2016

7.3 7.1

a b c

d’Assumpção, n.os 335-341, 12.º andar, Macau, efectuando o 
pagamento (Formas de pagamento: em numerário ou através 
das máquinas e aparelhos da «GovPay», nomeadamente por 
VISA, Master Card, cartões emitidas pelo Banco da China — 
sucursal de Macau, UnionPay, cartões emitidas pelos diversos 
bancos de Macau, excepto o Banco Nacional Ultramarino, 
UnionPay Quick Pass, UnionPay App, Pagamento por Mobile 
Banking do Banco da China, Tai Fung Pay, GuangfaPay, Luso-
Pay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e Alipay).

6.2.2 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 electrónico 
para apresentação de candidaturas ao regime de gestão unifor-
mizada, disponibilizado através da plataforma electrónica uni-
formizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da pági-
na electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do 
telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da RAEM»), 
dentro do prazo de apresentação de 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 ou até às 17,30 horas, quando este calhe numa sexta-
-feira.

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, etc.).

7.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

7.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos re-
feridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1, e o registo biográfico 
ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 
candidatura.
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7.4 7.1 a b c

7.2

7.5 7.1 a b c

7.2

7.6 

7.7 

7.8 7.1 a b c

7.2

8. 

8.1 

a

b  

c

8.2 8.1 a b

8.3 

8.4 

9. 

/

7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 e dos documentos referidos no 
ponto 7.2 podem ser simples ou autenticadas.

7.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 
ou os documentos referidos no ponto 7.2 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.

7.6 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 Impresa Oficial ou ad-
quiridos, mediante pagamento, na mesma.

7.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

7.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 7.1 e no ponto 7.2, 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.

8. Métodos de selecção

8.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção, com ca-
rácter eliminatório;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

8.2 O candidato que falte ou desista do método de selecção 
constante da alínea a) ou b) do ponto 8.1 é automaticamente 
excluído.

8.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-
vista de selecção.

8.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à en-
trevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
nos primeiros cinquenta lugares, por ordem decrescente de 
classificação. No caso de haver mais do que um candidato com 
a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 
passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual-
dade de classificação.

9. 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;
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10. 

0 100

50

11. 

 = 50%

 = 30%

 = 20%

12. 

21/2021

14/2016

13. 

335-341 12

http://concurso-uni.safp.gov.mo/

http://industry.macaotourism.gov.mo/

14. 

14.1 

14.2  57/99/M

14.3  52/99/M

14.4  52/84/M

115/GM/98

52/84/M

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Sistema de classificação

 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-
cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 
realização das provas dos métodos de selecção são afixados na 
Direcção dos Serviços de Turismo, sita no Edifício «Hot Line», 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 12.º andar, 
Macau, e colocados na página electrónica dos concursos da 
função pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como 
na página electrónica da Direcção dos Serviços de Turismo em 
http://industry.macaotourism.gov.mo/.

14. Programa das provas 

14.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

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

14.3 Regime geral das infracções administrativas e o respec-
tivo procedimento, definido pelo Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 
de Outubro;

14.4 Decreto-Lei n.º 52/84/M, de 16 de Junho — Regula o 
exercício da indústria de aluguer de veículos automóveis sem 
condutor no território de Macau; Despacho n.º 115/GM/98 — 
Determina a publicação em língua chinesa do Decreto-Lei 
n.º 52/84/M, de 16 de Junho;
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14.5  81/89/M

14.6  16/96/M

14.7  19/96/M

14.8  10/2003 47/98/M

14.9  42/2004 25/2016

48/98/M

14.10 3/2022 3/2010

14.11 173/97/M 7/2002

83/96/M

14.12 41/2020 18/2011

14.13 104/GM/98

14.14 8/2021

14.15 44/2021

14.16 208/2021

14.17 

14.18 

15. 

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

14.5 Decreto-Lei n.º 81/89/M, de 11 de Dezembro — Define 
o regime jurídico da atribuição de utilidade turística;

14.6 Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril — Aprova o 
novo regime de actividade hoteleira e similar;

14.7 Lei n.º 19/96/M, de 19 de Agosto — Aprovação do Re-
gulamento do Imposto de Turismo;

14.8 Decreto-Lei n.º 47/98/M, de 26 de Outubro, com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 10/2003 — Aprova o novo 
regime do licenciamento administrativo de determinadas acti-
vidades económicas;

14.9 Decreto-Lei n.º 48/98/M, de 3 de Novembro, com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 42/2004 e 
Regulamento Administrativo n.º 25/2016 — Aprova o novo regi-
me jurídico das agências de viagem e da profissão de guia turístico;

14.10 Lei n.º 3/2010 — Proibição de prestação ilegal de aloja-
mento, alterada pela Lei n.º 3/2022;

14.11 Regulamento da actividade hoteleira e similar, aprova-
do pela Portaria n.º 83/96/M, de 1 de Abril, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 173/97/M, de 21 de Julho, e 
Ordem Executiva n.º 7/2002;

14.12 Regulamento Administrativo n.º 18/2011, com as 
alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 41/2020 — Organização e funcionamento da Direcção dos 
Serviços de Turismo;

14.13 Despacho n.º 104/GM/98, de 16 de Novembro — Apro-
va a tabela que fixa as taxas devidas pela emissão e renovação 
de licenças administrativas para exploração de eventos e activi-
dades económicas;

14.14 Lei n.º 8/2021 — Lei da actividade dos estabelecimen-
tos da indústria hoteleira;

14.15 Regulamento Administrativo n.º 44/2021 — Regula-
mentação da Lei da actividade dos estabelecimentos da indús-
tria hoteleira;

14.16 Despacho do Chefe do Executivo n.º 208/2021;

14.17 Elaboração de propostas, informações e pareceres téc-
nicos, ofícios etc.;

14.18 Conhecimentos profissionais sobre a área de gestão de 
empresas.

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), podendo usar apenas calcu-
ladora sem funções de programação.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes 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 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021.
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16. 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).

17. Composição do Júri 

Presidente: Chong Cheok Ip, chefe de departamento da Di-
recção dos Serviços de Turismo.

Vogais efectivos: Wong Iok Tong, chefe de divisão da Direc-
ção dos Serviços de Turismo; e

Hao Cheong In, técnica superior de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Turismo.

Vogais suplentes: Sio Ka Pek, técnica superior assessora da 
Direcção dos Serviços de Turismo; e

Leong Ka Wa, técnico superior de 1.ª classe da Direcção dos 
Serviços de Turismo.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 21 de Setembro de 
2022.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 16 024,00)

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais comum

(N.º de Ref. do Concurso: 02-2022-LM)

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Eco-
nomia e Finanças, de 16 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 renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, 
se encontra aberto o concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de ges-
tão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago de 
motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de 
ligeiros, em regime de contrato administrativo de provimento 
do Conselho de Consumidores, e dos que vierem a verificar-se 
neste Conselho até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de motorista de ligeiros.
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2. 

3. 

2/2021

4/2017 14/2009

150

4. 

2/2021

12/2015

5. 

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 Conselho, na mesma for-
ma de provimento, na mesma carreira e escalão.

2. Conteúdo funcional

Cabe ao motorista de ligeiros conduzir, devidamente unifor-
mizado, automóveis ligeiros para transporte de passageiros, 
tendo em atenção a segurança e o conforto das viagens; condu-
zir carrinhas com lotação até nove lugares, transportando os 
passageiros em serviço ao local de destino, de que previamente 
se informou; pôr o veículo em funcionamento, manobrar o vo-
lante, engrenar as mudanças, accionar o travão, fazer os sinais 
luminosos necessários à circulação; manter atenção ao estado 
da via, regular a velocidade, proceder às manobras necessárias 
tendo em conta a potência e o estado do veículo, a circulação 
de automóveis e peões, as sinalizações de trânsito e dos agen-
tes da polícia; observar as regras da Lei do Trânsito Rodoviá-
rio; auxiliar os passageiros na subida ou descida do veículo e 
colaborar na carga e descarga de bagagens ou outras mercado-
rias transportadas; assegurar o bom estado de funcionamento 
e manutenção diária do veículo, designadamente lavagem, 
limpeza e verificação dos níveis de combustível, óleos e água; 
mudar pneus, quando necessário; levar o veículo à vistoria 
periodicamente e à oficina quando necessitar de reparações; 
recolher a viatura no respectivo parque de recolha, vigiando-
-a quando estacionar em serviço; manter-se no seu posto de 
trabalho quando houver acontecimentos extraordinários que o 
justifiquem e apoiar os agentes da polícia na coordenação das 
operações necessárias quando houver acidentes em serviço; 
apoiar na expedição de documentos, transportando-os aos lo-
cais de destino e entregando-os aos destinatários, e colaborar 
na execução de tarefas genéricas, bem como executar as tarefas 
distribuídas pelo superior hierárquico.

3. Vencimento, direitos e regalias

O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice de ven-
cimento 150, constante do Mapa 21 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021 e pela 
Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no re-
gime geral da Função Pública.

4. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental de seis 
meses, 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.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que estejam habilitados 
com o ensino primário completo, sejam titulares da carta de 
condução de automóveis ligeiros e com dois anos de experiência 
profissional na condução de ligeiros, satisfaçam os demais requi-
sitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos termos 
da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente permanen-
te da Região Administrativa Especial de Macau; ter a maiori-
dade; com capacidade profissional, aptidão física e mental, até 
ao termo do prazo da apresentação de candidatura (até ao dia 7 
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http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

de Outubro de 2022) e se encontrem nas situações indicadas no 
n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 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 (7 de Outubro a 18 de Outubro de 
2022);

6.2 A candidatura ao concurso faz-se mediante a apresen-
tação do formulário designado por «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais», constante do anexo II, aprovado por Despacho 
do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, em 
suporte de papel ou em suporte electrónico, acompanhado dos 
documentos comprovativos dos requisitos de candidatura, e 
o pagamento do montante de trezentas patacas como taxa de 
candidatura. Não é admitida a candidatura sem ser paga a taxa 
de candidatura, salvo a candidatura dos que estejam isentos 
de pagamento da taxa de candidatura, por se encontrarem 
em situação de carência económica devidamente comprovada 
pelo Instituto de Acção Social, no acto de apresentação da 
candidatura. A verificação da situação de carência económica 
é efectuada no momento de apresentação da candidatura pelo 
serviço público ou através do sistema de serviço electrónico de 
apresentação de candidaturas, consoante seja apresentada em 
suporte de papel ou por meio electrónico.

6.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 
sem necessidade de apresentação de procuração, dentro do 
prazo de apresentação de candidaturas e no horário de expe-
diente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas 
e entre as 14,30 e as 17,45 horas, sexta-feira entre as 9,00 e as 
13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Avenida de 
Horta e Costa, n.º 26, Edf. Clementina A.L. Ho, 5.º andar, Macau, 
e o pagamento da taxa de candidatura pode ser efectuado me-
diante numerário, cheque ou ordem de caixa.

6.2.2 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. 
A apresentação da ficha deve ser efectuada a partir das 9 horas 
do primeiro dia do prazo fixado no aviso de abertura do con-
curso, até às 17 horas e 45 minutos do último dia do prazo, ou 
até às 17 horas e 30 minutos, quando este calhar numa sexta-
-feira. O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no 
mesmo momento (através da plataforma de pagamento online 
«GovPay»).
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7.2

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora. 

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;

c) Cópia da carta de condução válida;

d) Cópia do documento comprovativo de dois anos de expe-
riência profissional de condução de automóveis ligeiros, emi-
tido pela entidade empregadora onde foi obtida a experiência, 
podendo o júri do concurso, em casos excepcionais devidamen-
te fundamentados, consoante o caso, aceitar outro documento 
comprovativo idóneo;

e) «Nota Curricular para Concurso», em formulário apro-
vado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 
Justiça n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo 
candidato, devendo a mesma ser acompanhada de cópias dos 
respectivos documentos comprovativos do mencionado (de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, etc.).

7.2 Os candidatos indicados nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, devem apresentar 
cópia do registo biográfico ou do certificado da sua situação 
funcional, emitidos pelo Serviço a que pertencem. 

7.3 Os candidatos vinculados à função pública ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos comprovativos referi-
dos nas alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 7.1, se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado tal facto na apresentação da candidatura.

7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a) a e) do ponto 7.1, ou do registo biográfico ou certi-
ficado da situação funcional exigido no ponto 7.2, podem ser 
simples ou autenticadas.

7.5 Na falta de apresentação das cópias dos documentos re-
feridos nas alíneas a) a e) do ponto 7.1, ou do registo biográfico 
ou certificado da situação funcional exigido no ponto 7.2, o 
candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo in-
dicado na lista preliminar de candidatos, sob pena de exclusão.

7.6 A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais» e a «Nota Curricu-
lar para Concurso» acima referidas, podem ser descarregadas 
na página electrónica da Imprensa Oficial ou adquiridas, me-
diante pagamento, na mesma.

7.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

7.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a) 
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a e) do ponto 7.1 e no ponto 7.2, deve entregar os originais ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento.

8. Métodos de selecção

8.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
prática de técnicas de condução), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

8.2 O candidato que falte ou desista do método de selecção 
referido na alínea a) ou b) acima referida é automaticamente 
excluído.

9. Objectivos dos métodos de selecção 

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou 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 ha-
bilitação académica, os documentos comprovativos de habilita-
ção profissional reconhecida por instituições ou organizações 
legais da Região Administrativa Especial de Macau, a quali-
ficação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham clas-
sificação inferior a 50 valores nas provas eliminatórias ou na 
classificação final.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção. 

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos (prova prática de técnicas de con-
dução) = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
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tas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 
da realização das provas dos métodos de selecção e as listas 
classificativas intermédias e final são afixados no Conselho de 
Consumidores, sito na Avenida de Horta e Costa, n.º 26, Edf. 
Clementina A.L. Ho, r/c, Macau, e colocados na página elec-
trónica dos concursos da função pública, em https://concurso-
-uni.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Conse-
lho de Consumidores, em http://www.consumer.gov.mo/.

14. Programa das provas

14.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

14.2 Lei n.º 3/2007 — Lei do Trânsito Rodoviário;

14.3 Regulamento do Trânsito Rodoviário, vigente;

14.4 Competências técnicas e conhecimentos específicos de 
condução;

14.5 Conhecimentos no âmbito da actuação do serviço;

14.6 Conhecimentos básicos sobre ruas de Macau;

14.7 Conhecimentos gerais.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, 
da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos» 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.

16. 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».

17. Composição do júri

Presidente: Leong Pek San, presidente da Comissão Executiva.

Vogais efectivos: Tang Chi Wai, técnico especialista; e

Lao Kam Kin, adjunto-técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Ho Ip Man, adjunta-técnica de 1.ª classe; e

Che Sio Weng, motorista de ligeiros.

Conselho de Consumidores, aos 27 de Setembro de 2022.

A Presidente da Comissão Executiva, Leong Pek San.

(Custo desta publicação $ 13 737,00)
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

三十日告示

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Concurso de admissão ao curso de formação de acesso

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para a Segurança, de 22 de Setembro de 
2022, se acha aberto o concurso de admissão ao curso de forma-
ção de acesso, condicional, de prestação de provas, nos termos 
da Lei n.º 14/2009, Lei n.º 7/2006, Regulamento Administrativo 
n.º 3/2022, Regulamento Administrativo n.º 14/2016 e Regula-
mento Administrativo n.º 27/2015, vigentes, para a admissão 
dos primeiros seis candidatos considerados aptos e melhor 
classificados, com destino à frequência do curso de formação 
de acesso à categoria de chefe superior, para o preenchimen-
to, segundo a ordenação classificativa dos candidatos apro-
vados no referido curso, de seis vagas de chefe superior, 1.º 
escalão, da carreira do Corpo de Guardas Prisionais, do quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços Correccionais (Concurso 
n.º 2022/A001/PQ/CS).

O aviso respeitante ao referido concurso de admissão ao 
curso de formação de acesso encontra-se afixado no quadro de 
anúncios do rés-do-chão do Edifício Administrativo da Direc-
ção dos Serviços Correccionais, sita na Estrada de Cheoc Van, 
Rua de Francisco Xavier, Coloane, Macau, e disponibilizado no 
website desta Direcção de Serviços, em http://www.dsc.gov.mo/. 
O prazo para a apresentação de candidaturas é de cinco dias 
(ou seja, de 7 a 13 de Outubro de 2022), a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bo-
letim Oficial da RAEM.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 23 de Setembro de 
2022.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Chao Wun Lin requerido os sub-
sídios por morte, de funeral, de férias, de Natal e outras com-
pensações pecuniárias, por falecimento da sua cônjuge Lou Kit 
Hong, que foi motorista de pesados, 8.º escalão, desta Direcção 
de Serviços, devem todos os que se julgam com direito à per-
cepção dos subsídios e compensações acima referidos, requerer 
a esta Direcção de Serviços, no prazo de trinta dias a contar 
da data da publicação do presente édito no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, a fim de deduzirem 
os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, será resol-
vida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo.
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$129.00

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 26 de Setembro de 2022.

 A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-
-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Anúncio

Faz-se saber que no 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», publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 38, II Série, de 21 de Setembro de 
2022, foram prestados esclarecimentos, nos termos do ponto 5 
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 DSEDJ, sita na 
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, e também 
na página electrónica da DSEDJ (http://www.dsedj.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 27 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

Concurso Público n.º 19/P/22

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Setembro de 2022, 
se encontra aberto o concurso público para a «Concepção e exe-
cução de obras de remodelação da Sala de Radiofluoroscopia 
(sistema de radiofluoroscopia com tubo de raios X por   cima 
da mesa do paciente) do Complexo de Cuidados de Saúde das 
Ilhas, bem como fornecimento e instalação de equipamentos», 
cujo programa do concurso e o caderno de encargos se encon-
tram à disposição dos interessados desde o dia 6 de Outubro de 
2022, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e Economato des-
tes Serviços, sita na Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway 
Center, 3.º andar C, Macau, onde serão prestados esclarecimen-
tos relativos ao concurso, estando os interessados sujeitos ao 
pagamento de $129,00 (cento e vinte e nove patacas), a título de 
custo das respectivas fotocópias (local de pagamento: Secção de 
Tesouraria dos Serviços de Saúde, que se situa no r/c do Edifício 
do Centro Hospitalar Conde de São Januário).
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Dado que o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas está 
em construção, com vista a inteirar-se de todas as situações 
que tenham eventuais impactos na forma de execução da obra, 
os concorrentes devem assistir à sessão de esclarecimentos, 
seguida duma visita aos locais a que se destinam as respectivas 
obras, a ter lugar no dia 10 de Outubro de 2022, pelas 10,00 
horas, no r/c do Instituto de Enfermagem do Complexo de Cui-
dados de Saúde das Ilhas.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45 
horas do dia 21 de Novembro de 2022.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 22 de No-
vembro de 2022, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita 
na Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar 
C, Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $159 780,00 (cento e cinquenta e 
nove mil, setecentas e oitenta patacas) a favor dos Serviços de 
Saúde, mediante depósito, em numerário ou em cheque, na 
Secção de Tesouraria destes Serviços ou através de garantia 
bancária/seguro-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 27 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 243,00)

(Ref. do Concurso n.º 01022/02-MA.PNEU)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no n.º 4 do arti-
go 36.º e 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 Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afi-
xada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no 
Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Vis-
conde de S. Januário, em Macau, e disponível no website destes 
Serviços (http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova 
de conhecimentos 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 pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 33, II Série, de 17 de Agosto de 2022.

Serviços de Saúde, aos 27 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)
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 $1,945.00

(Custo desta publicação $ 1 945,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Mestre-de-
-Cerimónias e Apresentador de 

Macau

着

2022/A S S/M3
197

A s so c iaç ão de 
Mestre-de-Cerimónias e Apresentador 
de Macau Macao Master 
of Ceremonies and Host Association

MMCHA
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 $473.00

(Custo desta publicação $ 473,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação da Sinergia de Macau

2022/A S S/M3
195

65

 Chao Sai Kam

 $499.00

(Custo desta publicação $ 499,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação dos Autores de Macau

2022/A S S/M3

196

1
1023 4 M

 Chao Sai Kam 

 $329.00

(Custo desta publicação $ 329,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Igreja Mennonita de Macau

2022/A S S/M3
193

76-78 2 E

 Chao Sai Kam

 $394.00

(Custo desta publicação $ 394,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Nova Associação Cultural

2022/A S S/M3
194

121A
7 A
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(Custo desta publicação $ 973,00)

 

PricewaterhouseCoopers

 

PricewaterhouseCoopers

320 14  
G,J,K,A

MOP$130,000.00

Ng Wai Ying 
N0984

MOP$97,500.00 ; 

Li Ching Lap Bernard
N0981

MOP$31,200.00

L a u Va i  L a n 
N 0 8 7 3

MOP$1,300

Ng Wai Ying 

   Li Ching Lap Bernard 

   Lau Vai Lan 

 $1,669.00

(Custo desta publicação $ 1 669,00)
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