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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/193332

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194773

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

[730]  Requerente : GRUPO MASCARÓ, S.L.

  Endereço : Pza. Príncipe Juan Carlos I, 3, 07750 

Ferrerías, Menorca, Balearic Islands (Spain)

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T  [ ]

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196608

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

[730]  Requerente : MERJA ANNELI SALONEN

  Endereço : Riihitontuntie 16 B 72 02200 Espoo, 

Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196609

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

[730]  Requerente : MERJA ANNELI SALONEN

  Endereço : Riihitontuntie 16 B 72 02200 Espoo, 

Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197140

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

[730]  Requerente : 

 T I N W I N I N T E R N A T I O N A L C A T E R I N G 

LIMITED

  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 : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/05  Hong Kong, 

China N.º 305875192

[210]  N.º : N/197635

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

[730]  Requerente : Western Digital Technologies, 

Inc.

  Endereço : 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, 

California 95119, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Disposit ivos de armazenamento 

de dados na natureza de unidades de disco rígido 

com memória flash de estado sólido; dispositivos de 

armazenamento de dados na natureza de unidades de 

disco híbridas; aparelhos para gravação, transmissão ou 

reprodução de som e imagens; software de computador 

descarregável e gravado para permitir a recuperação 

de dados; unidades de backup para computadores; 

unidades de disco de computador e memórias de 

computador para dispositivos de armazenamento 

ligados em rede para partilha de ficheiros e backup em 

nuvem; unidades de disco de computador; hardware de 

computador e software informático pré-gravado para 

armazenamento de dados e optimização da utilização 

de dados; hardware de computador; memórias de 

computador; hardware de rede de computador; 

unidades de disco rígido; dispositivos de memória de 

semicondutores; dispositivos informáticos de estado 

sólido.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197652

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

[730]  Requerente : SeedJura Group LLC

  Endereço : 2598 E. Sunrise Boulevard, Suite 

2104, Fort Lauderdale, Florida 33304, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software descarregável; software 

desca r regável pa ra prepa ração de docu mentos 

jurídicos; software descarregável para preparação de 

documentos jurídicos, análise de dados, gestão de 

dados, informática, e investigação judicial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197653

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

[730]  Requerente : SeedJura Group LLC

  Endereço : 2598 E. Sunrise Boulevard, Suite 

2104, Fort Lauderdale, Florida 33304, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Produtos de impressão; formulários 

ju r í d i c o s; fo r mu l á r i o s c o m e r c i a i s; m at e r i a i s 

educativos impressos; materiais educativos impressos, 

nomeadamente, mater ial impresso, folhetos com 

programações de eventos, apresentações de forma 

impressa, vídeos de forma impressa e cursos impressos 

no domínio do direito.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197654

[220]  Data de pedido : 2022/05/17
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[730]  Requerente : SeedJura Group LLC

  Endereço : 2598 E. Sunrise Boulevard, Suite 

2104, Fort Lauderdale, Florida 33304, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de gestão de dados; análise de 

dados e informação empresariais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197655

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

[730]  Requerente : SeedJura Group LLC

  Endereço : 2598 E. Sunrise Boulevard, Suite 

2104, Fort Lauderdale, Florida 33304, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  S er v i ç o s : S er v i ç o s e du c at ivo s; s e r v i ç o s 

educativos no domínio do direito; serviços educativos 

para não advogados nos domínios do direito e dos 

temas jurídicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197656

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

[730]  Requerente : SeedJura Group LLC

  Endereço : 2598 E. Sunrise Boulevard, Suite 

2104, Fort Lauderdale, Florida 33304, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Software não descarregável; software 

como serviço [SaaS] para uso em gestão de dados, 

informática, e análise de dados; software como serviço 

[SaaS] para prestação de serv iços e documentos 

jurídicos com software para fornecimento de um 

website para recolha de informação de preparação de 

documentos jurídicos; disponibilização de software 

não descarregável em l inha para preparação de 

documentos jurídicos; disponibilização de software 

não descarregável em l inha para preparação de 

documentos jurídicos, análise de dados, gestão de 

dados, informática, e investigação judicial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197657

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

[730]  Requerente : SeedJura Group LLC

  Endereço : 2598 E. Sunrise Boulevard, Suite 

2104, Fort Lauderdale, Florida 33304, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de elaboração de documentos 

j u r í d i c o s; s e r v i ç o s j u r í d i c o s; p r e p a r a ç ã o d e 

documentos jurídicos e investigação judicial para 

advogados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197970

[220]  Data de pedido : 2022/05/27

[730]  Requerente : 

 CHOI, MOON KWON

  E ndere ç o : 

2394 27 16909

 27, Yonggu-daero 2394beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/29  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0242086

[210]  N.º : N/197971

[220]  Data de pedido : 2022/05/27

[730]  Requerente : 

 CHOI, MOON KWON

  Endereço : 2394

27 16909
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 27, Yonggu-daero 2394beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 3D

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/29  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0242090

[210]  N.º : N/198045

[220]  Data de pedido : 2022/05/31

[730]  Requerente : CHINA NATIONAL HEAVY 

DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.

  Endereço : Sinotruk Tower, No. 777 Hua’ao 

Road, Innovation Zone, Jinan, Shandong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Camiões com uma funcionalidade 

de grua incorporada; camionetas de carga; camiões 

(tratores); camionetas; veículos militares de transporte; 

veículos elétricos; automóveis; veículos automóveis; 

ca r ros pa ra o t ra nspor te de matér ia em f usão; 

camiões basculantes; capots para automóveis; chassis 

para automóveis; capots para motores de veículos; 

eng renagens para veícu los ter rest res; motores, 

elétricos, para veículos terrestres; embraiagens para 

veículos terrestres; eixos para veículos; tampões de 

rodas; aros de cunhos de rodas; mecanismos para 

veículos terrestres; motores para veículos terrestres; 

t ransmissões para veícu los ter restres; espelhos 

retrovisores; carroçar ias para automóveis; para-

choques pa ra automóvei s; a mor tec edores pa ra 

automóveis; ca ixas de veloc idade para veícu los 

terrestres; carroçarias para veículos; conversores 

de binário para veículos terrestres; estores para-sol 

concebidos para automóveis; eixos de transmissão para 

veículos terrestres; air bags insufláveis (dispositivos de 

segurança para automóveis); pneus para automóveis; 

cintos de segurança para assentos de automóveis; 

cubos de rodas para veículos; chassis de veículos; 

para-br isas; abr igos contra o vento (pára-br isas); 

portas para veículos; jantes para rodas de veículos; 

dispositivos anti-encandeantes para veículos (anti-

ref lexos); revestimento de calços de travões para 

veículos; travões de bloqueio para veículos terrestres; 

volantes para veículos; tampões para reservatórios 

de combustível de veículos; arnês de segurança para 

assentos de veículos; espelhos retrovisores laterais 

para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198447

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

[730]  Requerente : Maison Psyché

  Endereço : 21 rue Balzac 75008 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de perfumaria; perfumes; 

ág u a s de to i let te; eau de pa r f u m; f rag râ nc ia s 

para perfumar; óleos essenciais para uso pessoal; 

produtos de maquilhagem; produtos para remover a 

maquilhagem; loções capilares e corporais; sabões; 

dentífricos; desodorizantes para uso pessoal; geles de 

duche; champôs; cremes de beleza para o corpo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/14  França

N.º 214826122

[210]  N.º : N/198448

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

[730]  Requerente : Maison Psyché

  Endereço : 21 rue Balzac 75008 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de perfumaria; perfumes; 

ág u a s de to i let te; eau de pa r f u m; f rag râ nc ia s 

para perfumar; óleos essenciais para uso pessoal; 

produtos de maquilhagem; produtos para remover a 

maquilhagem; loções capilares e corporais; sabões; 

dentífricos; desodorizantes para uso pessoal; geles de 

duche; champôs; cremes de beleza para o corpo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/14  França

N.º 214826117

[210]  N.º : N/198449

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

[730]  Requerente : Maison Psyché

  Endereço : 21 rue Balzac 75008 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de perfumaria; perfumes; 

ág u a s de to i let te; eau de pa r f u m; f rag râ nc ia s 

para perfumar; óleos essenciais para uso pessoal; 

produtos de maquilhagem; produtos para remover a 

maquilhagem; loções capilares e corporais; sabões; 

dentífricos; desodorizantes para uso pessoal; geles de 

duche; champôs; cremes de beleza para o corpo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/14  França

N.º 214826119

[210]  N.º : N/198450

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

[730]  Requerente : Maison Psyché

  Endereço : 21 rue Balzac 75008 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de perfumaria; perfumes; 

ág u a s de to i let te; eau de pa r f u m; f rag râ nc ia s 

para perfumar; óleos essenciais para uso pessoal; 

produtos de maquilhagem; produtos para remover a 

maquilhagem; loções capilares e corporais; sabões; 

dentífricos; desodorizantes para uso pessoal; geles de 

duche; champôs; cremes de beleza para o corpo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/14  França

N.º 214826123

[210]  N.º : N/198451

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

[730]  Requerente : Maison Psyché

  Endereço : 21 rue Balzac 75008 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de perfumaria; perfumes; 

ág u a s de to i let te; eau de pa r f u m; f rag râ nc ia s 

para perfumar; óleos essenciais para uso pessoal; 

produtos de maquilhagem; produtos para remover a 

maquilhagem; loções capilares e corporais; sabões; 

dentífricos; desodorizantes para uso pessoal; geles de 

duche; champôs; cremes de beleza para o corpo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/14  França

N.º 214826124

[210]  N.º : N/198454

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

[730]  R e q u e r e n t e  :  A U T O M O B I L I 

LAMBORGHINI S.p.A.

  Endereço : Via Modena, 12 - 40019 Sant’agata 

Bolognese (Bologna) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 車

車輪 車車 車 車

車 車 車
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車 車車 車

車 車

力 車輪

車 車 車

車

車 車 陸

車 陸

車 車

刹車

車 車

車 車

車 車 車

車 輪

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/25  Itália

N.º 302022000081554

[210]  N.º : N/198455

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

[730]  R e q u e r e n t e  :  A U T O M O B I L I 

LAMBORGHINI S.p.A.

  Endereço : Via Modena, 12 - 40019 Sant’agata 

Bolognese (Bologna) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 車 例 車

例 車

車

車

車

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/25  Itália

N.º 302022000081554

[210]  N.º : N/198456

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

[730]  Requerente : Ravintoraisio Oy

  Endereço : Ra i s ion kaa r i 55, 21200 Ra i s io, 

Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 酪 酪

酪 酪

酪

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198457

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

[730]  Requerente : Ravintoraisio Oy

  Endereço : Ra i s ion kaa r i 55, 21200 Ra i s io, 

Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 類 糖

零

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198458

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

[730]  Requerente : Ravintoraisio Oy

  Endereço : Ra i s ion kaa r i 55, 21200 Ra i s io, 

Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32
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[511]  Produtos : 料 料

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/198461

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

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereç o : 680 S C ache St reet, Su ite 100, 

Jackson, Wyoming 83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/193,566

[210]  N.º : N/198462

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

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereç o : 680 S C ache St reet, Su ite 100, 

Jackson, Wyoming 83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PA AS

SA AS

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/193,566

[210]  N.º : N/198526

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

[730]  Requerente : Celgene Corporation

  Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, New 

Jersey 07901, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198735

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

[730]  Requerente : TANIA KERN

  Endereço : 73 Boulevard Haussmann, 75008 

Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabão; produtos de perfumaria; óleos 

essenciais; cosméticos; produtos de maquilhagem; 

loções capilares; dentífricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/23  França

N.º 214828662
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[210]  N.º : N/198736

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

[730]  Requerente : TANIA KERN

  Endereço : 73 Boulevard Haussmann, 75008 

Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabão; produtos de perfumaria; óleos 

essenciais; cosméticos; produtos de maquilhagem; 

loções capilares; dentífricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/23  França

N.º 214828668

[210]  N.º : N/198777

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

[730]  Requerente : ABG Collective LLC

  Endereço : 1411 Broadway, New York, NY 10018, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198778

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

[730]  Requerente : ABG Collective LLC

  Endereço : 1411 Broadway, New York, NY 10018, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198887

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : TOMIZAWA SHOTEN INC.

  Endereço : 1-9-4, Yuraku-cho, Ch iyoda-ku, 

Tokyo 100-0006, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Vidro bruto ou semitrabalhado, 

exceto vidro para construção; luvas de uso doméstico; 

recipientes industriais para embalagem de vidro ou 

de porcelana; garrafas de plástico; trens de cozinha; 

formas de confeitaria; formas para pão; utensí lios 

e recipientes para uso na cozinha, não incluindo 

aquecedores de água a gás para uso doméstico, placas 

de aquecimento não elétricas para uso doméstico, 

bancadas de cozinha e lava-loiças; utensílio de limpeza 

e utensílios de lavagem; pacotes de refrigeração ou de 

aquecimento, cheios de substâncias químicas prontas 

para reagir quando necessário (utensí l ios de uso 

doméstico).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/10  Japão

N.º 2022-027489

[210]  N.º : N/198888

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : TOMIZAWA SHOTEN INC.

  Endereço : 1-9-4, Yuraku-cho, Ch iyoda-ku, 

Tokyo 100-0006, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P ro duto s : Óleo s e gordu ra s c ome st íve i s; 

produtos lácteos; carne; ovos; marisco [não vivo]; 

legumes congelados; frutos congelados; produtos 

de carne processada; frutos secos; frutos de casca 

rija processados; geleias de fruta; frutos e vegetais 

processados; pedaços de tof u f r ito [abu ra-age]; 

pedaços de tofu liofilizado [kohri-dofu]; geleia de raiz 

de língua-do-diabo [konnyaku]; leite de soja; tofu; 

grãos de soja fermentados [natto]; ovos processados; 

guisados de car i l, guisados e misturas para sopa 

pré-cozinhados; f locos secos de erva-patinha para 



15912    42   2022  10  19 

polvilhar sobre arroz em água quente [ochazuke-

nori]; furi-kake [flocos secos de peixe, carne, legumes 

ou algas marinhas]; acompanhamento feito de grãos 

de soja fermentados [name-mono]; leguminosas em 

conserva; proteínas para consumo humano; snacks 

à base de frutos; snacks à base de legumes; snacks à 

base de feijões; snacks à base de frutos oleaginosos; 

batatas fritas; snacks à base de frutas; snacks à base de 

legumes; snacks à base de feijões; barras alimentares à 

base de frutos oleaginosos; barras alimentares à base 

de sementes.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/10  Japão

N.º 2022-027489

[210]  N.º : N/198889

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : TOMIZAWA SHOTEN INC.

  Endereço : 1-9-4, Yuraku-cho, Ch iyoda-ku, 

Tokyo 100-0006, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : Matér ias l igantes para gelados; 

amaciantes de carne para fins domésticos; preparações 

para endurecer nata batida; preparações aromáticas 

para a alimentação, sem ser de óleos essenciais; chá; 

café; cacau; chocolate; snacks à base de confeitarias; 

açúcar candy, sobremesas e snacks, sem ser à base de 

frutas, à base de legumes, à base de feijões ou à base 

de frutos oleaginosos; confeitaria; pão e brioches; 

açúcar em cubos; frutose para uso alimentar; açúcar 

cristalizado [sem ser confeitaria]; açúcar; maltose; 

mel; glucose para a alimentação; xarope de amido 

em pó para uso culinário; xarope de amido para uso 

culinário; sal de mesa misturado com sementes de 

sésamo; sal de cozinha; sementes de sésamo torradas 

e moídas; sal de aipo; temperos de umami; temperos 

[excluindo especiarias]; especiarias; misturas para 

gelados; misturas para sorvetes; café verde; cereais 

transformados; cremes de chocolate para barrar; 

levedura em pó; arroz maltado fermentado [Koji]; 

levedura; fermento em pó; misturas instantâneas para 

confeitaria; molhos para massas alimentícias; arroz; 

aveia descascada; cevada descascada; aditivos de 

glúten para fins culinários; farinha.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/10  Japão

N.º 2022-027489

[210]  N.º : N/198890

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : TOMIZAWA SHOTEN INC.

  Endereço : 1-9-4, Yuraku-cho, Ch iyoda-ku, 

Tokyo 100-0006, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de agências de publicidade 

e anúncio através de Internet, telemóveis e rede 

i n for mát ic a e ema i l s; for nec i mento de espaç o 

publ ic itár io nas pág inas pr inc ipa is na Internet, 

e for ne c i mento de ser v iç o s de i n for m aç ão ou 

aconselhamento e consultadoria relacionados com 

os mesmos; publ ic idade; serv iços de informação 

e assessor ia no domínio de serv iços de venda a 

retalho e por grosso; serviços de aconselhamento e 

informação comercial aos consumidores na escolha 

de produtos e serviços; apresentação de produtos nos 

meios de comunicação (para fins de venda a retalho); 

promoção de vendas [para terceiros]; serviços de 

lojas retalhistas ou por grosso para os seguintes itens: 

sacos e bolsas, artigos para higiene pessoal, alimentos 

processados, confeitar ia, pão e br ioches, leites, 

licores, bebidas gaseificadas [bebidas refrescantes], 

bebidas de frutas não alcoólicas, chá, café e cacau, 

arroz, cereais, alimentos, bebidas, maquinaria elétrica 

e aparelhos elétricos, trens de cozinha, formas de 

con feita r ia, for mas para pão, equ ipamentos de 

cozinha, utensílio de limpeza, utensílios de lavagem, 

f lores naturais, árvores [plantas], revistas, l ivros, 

produtos de impressão, papel, papelaria, máquinas e 

instrumentos para medição e testes, fogões de cozinha, 

bancadas de cozinha, agentes de intumescimento 

para al imentos, agentes l igantes para al imentos, 

produtos químicos para usados como um aditivo 

para alimentos, químicos, corantes para alimentos, 

tinturas, preparações aromáticas para a alimentação, 
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materiais para perfumar e aromatizar, recipientes 

de embalagem em meta l, ca i xas de car tão para 

embalagens, recipientes para embalagem em matérias 

plásticas, película plástica de embrulhar alimentos 

para uso doméstico, recipientes de borracha para 

embalagem, recipientes de embalagem de couro, 

recipientes de embalagem em madeira, em bambú ou 

em plásticos, recipientes para embalagem de vidro ou 

de porcelana, garrafas para embalagem em plásticos, 

recipientes para embalagem de tecidos, recipientes 

para embalagem de palha, decorações em papel para 

festas, sacos de festas em papel ou em plásticos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/10  Japão

N.º 2022-027489

[210]  N.º : N/198891

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : TOMIZAWA SHOTEN INC.

  Endereço : 1-9-4, Yuraku-cho, Ch iyoda-ku, 

Tokyo 100-0006, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação relacionados 

com culinária; serviços de ensino e educacionais; 

orga n i z aç ão e prepa raç ão de c u r s o s; a r ra njo, 

condução e organização de workshops e seminários; 

disponibilização de publicações eletrónicas online, 

não descarregáveis; disponibilização de vídeos online, 

não descarregáveis; serviços de biblioteca on-line; 

fornecimento de cursos educativos no domínio de 

dieta e cuidados de saúde; arranjo e condução de 

eventos culturais; fornecimento de instalações para 

formação didática.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/10  Japão

N.º 2022-027489

[210]  N.º : N/198898

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : GOKURAKUYU HOLDING 

CO., LTD.

  Endereço : 2-4, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198899

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  Requerente : GOKURAKUYU HOLDING 

CO., LTD.

  Endereço : 2-4, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198903

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Bater ias, bater ias recarregáveis, 

d isposit ivos de carregamento sem f ios, bases de 

carregamento sem fios, estojos para telemóveis, estojos 

para telefones que permitam recarregar o telefone 
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através de qualquer base de carregamento sem fio, 

cabos para arranque de bateria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e amarelo.

[210]  N.º : N/198904

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P rodutos : Meta i s prec iosos e suas l igas e 

a r t igos em meta is prec iosos ou em plaqué, não 

i nclu ídos noutras c lasses; a r t igos de joa l har ia, 

clipes para gravatas, alfinetes de gravatas, botões de 

punho, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios, relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e amarelo.

[210]  N.º : N/198905

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

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

artigos para encadernação; fotografias (impressas); 

artigos de papelaria e artigos para escritório, com 

excepção de móveis; adesivos (matérias colantes) para 

papelaria ou para uso doméstico; artigos para desenho 

e materiais para artistas; pincéis; material de instrução 

ou de ensino; folhas, filmes e sacos em plástico para 

embrulho e empacotamento; caracteres de impressão, 

clichés.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e amarelo.

[210]  N.º : N/198906

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

feitos nestes materiais e não incluídos noutras classes; 

car tei ras, porta-chaves; peles de animais, couro 

curtido; baús e malas de viagem; sacos para ginásio, 

sacos; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes, arreios e selaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e amarelo.

[210]  N.º : N/198907

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para cozinha 

ou lar (sem ser em metais preciosos ou revestidos dos 

mesmos); pentes e esponjas; escovas (com excepção de 

pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos 

para limpeza (nesta classe); canecas, copos, pratos, 

bases para copos e garrafas, canecas para cerveja 

[tankard].
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e amarelo.

[210]  N.º : N/198908

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuár io, ca lçado, chapelar ia; 

fatos-macaco, luvas [vestuário], gravatas, cachecóis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e amarelo.

[210]  N.º : N/198909

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

incluindo modelos de veículos; aparelhos de jogos de 

vídeo; artigos de ginástica e desporto (não incluídos 

noutras classes); decorações para árvores de Natal.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e amarelo.

[210]  N.º : N/198910

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Bater ias, bater ias recarregáveis, 

d isposit ivos de carregamento sem f ios, bases de 

carregamento sem fios, estojos para telemóveis, estojos 

para telefones que permitam recarregar o telefone 

através de qualquer base de carregamento sem fio, 

cabos para arranque de bateria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198911

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P rodutos : Meta i s prec iosos e suas l igas e 

a r t igos em meta is prec iosos ou em plaqué, não 

i nclu ídos noutras c lasses; a r t igos de joa l har ia, 

clipes para gravatas, alfinetes de gravatas, botões de 

punho, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios, relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198912

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16
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[511]  Produtos : Papel e cartão; material impresso; 

artigos para encadernação; fotografias (impressas); 

artigos de papelaria e artigos para escritório, com 

excepção de móveis; adesivos (matérias colantes) para 

papelaria ou para uso doméstico; artigos para desenho 

e materiais para artistas; pincéis; material de instrução 

ou de ensino; folhas, filmes e sacos em plástico para 

embrulho e empacotamento; caracteres de impressão, 

clichés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198913

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

feitos nestes materiais e não incluídos noutras classes; 

car tei ras, porta-chaves; peles de animais, couro 

curtido; baús e malas de viagem; sacos para ginásio, 

sacos; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes, arreios e selaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198914

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para cozinha 

ou lar (sem ser em metais preciosos ou revestidos dos 

mesmos); pentes e esponjas; escovas (com excepção de 

pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos 

para limpeza (nesta classe); canecas, copos, pratos, 

bases para copos e garrafas, canecas para cerveja 

[tankard].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198915

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuár io, ca lçado, chapelar ia; 

fatos-macaco, luvas [vestuário], gravatas, cachecóis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198916

[220]  Data de pedido : 2022/06/29

[730]  R e q u e r e n t e  :  S H E L L  B R A N D S 

INTERNATIONAL AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

incluindo modelos de veículos; aparelhos de jogos de 

vídeo; artigos de ginástica e desporto (não incluídos 

noutras classes); decorações para árvores de Natal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199002

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

[730]  Requerente : Argentum Apothecary Limited

  Endereço : 119 Portland Road, Notting Hil l, 

London, England, W11 4LN
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  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199117

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

[730]  Requerente : Maison Psyché

  Endereço : 21 rue Balzac 75008 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de perfumaria; perfumes; 

água de toilette; eau de parfum; fragrâncias para 

p er f u m a r; ó le o s e s s en c i a i s pa r a u s o p e s s oa l; 

cosméticos; produtos de maquilhagem; produtos para 

remover a maquilhagem; loções capilares e corporais; 

sabões; dentífricos; desodorizantes para uso pessoal; 

geles de duche; champôs; cremes de beleza para o 

corpo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/07  França

N.º 224832093

[210]  N.º : N/199153

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

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos, sacos de mão, sacos de viagem, 

mochilas [com duas alças], sacos de tiracolo, sacos de 

desporto, bolsas de cinto à cintura e bolsas de cintura, 

bolsas de noite, bolsas de couro, pastas [maletas], 

carteiras de bolso, bolsas, carteiras para cartões 

[marroquinaria], estojos para chaves [marroquinaria], 

conjuntos de viagem (vazios), sacos destinados a 

conter produtos de higiene (vazios), porta-etiquetas 

para bagagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/24  França

N.º 224836724

[210]  N.º : N/199192

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

[730]  Requerente : Tommy Hilfiger Licensing B.V.

  E n d e r e ç o :  D a n z i g e r k a d e 165, 1013 A P 

Amsterdam, Holanda

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro em bruto ou semitrabalhado e 

imitações de couro; peles de animais; linha completa 

de sacos, nomeadamente sacos de desporto e de 

atletismo multiusos; bolsas de fim-de-semana; sacos 

para livros; sacolas; maletas de viagem; mochilas; 

sacos de mão; bagagens, nomeadamente malas de 

viagem; bolsas; pastas [maletas]; sacos de viagem; 

sacos de equipamento [com formato c i l índr ico]; 

sacos de compras em tecido; sacos de praia, sacos de 

compras com rodas; pastas para estudantes; sacos 

porta-fatos para viagem; correias para bandoleiras; 

cintas para bagagem; estojos para gravatas; correias 

para bagagem; malas de fim-de-semana; malinhas de 

mão; bolsas para kits de viagem vendidas vazias; malas 

de viagem com rodas; carteiras para notas; carteiras; 

carteiras de bolso; bolsas para trocos; porta-moedas; 

estojos para chaves; estojos em couro para cartões de 

crédito; carteiras combinadas para moedas e cartões 

de crédito; porta-cartões, estojos para cosméticos 

vendidos vazios; estojos para maqui lhagem, sem 

conteúdo; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; 

chicotes e selaria; coleiras para animais; arreios para 

animais; peles de animais; guarnições [enfeites] de 

couro para móveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199193

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

[730]  Requerente : Tommy Hilfiger Licensing B.V.
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  E n d e r e ç o :  D a n z i g e r k a d e 165, 1013 A P 

Amsterdam, Holanda

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, incluindo vestuário para 

homem, senhora e crianças e bebés, nomeadamente 

c a m i sa s, polo s de gol fe, t-sh i r t s, polo s, b lu sa s 

tricotadas, camisolas de tecido, sweatshirts, camisolas 

sem mangas, pulôveres, sweatshirts com capuz, casacos 

de malha, blusas, camisolas de malha, camisolas de 

gola alta, calções, calças de fato de treino, fatos para 

exercícios de aquecimento, trajes, blazers, vestuário de 

desporto, casacos de desporto, calças, calças de ganga, 

macacões, saias, vestidos, vestidos de noiva, fatos, 

fatos-macaco, camisolas [vestuário], coletes, casacos, 

casacos compridos, gabardinas, parkas, ponchos, fatos 

de banho, biquínis, calções de natação, sobretudos, 

vestuário para a chuva, casacos impermeáveis com 

capuz, vestuário para dança, incluindo maillots e fatos 

de ballet, roupa de dormir, pijamas, fatos de dormir, 

bodies para bebés, bodies de uma peça, roupões de 

banho, toucas para duche, casulas, roupa interior, 

l ingerie, boxers [cuecas], cintos [vestuário], cintos 

em couro (para vestuár io), gravatas; chapelar ia, 

incluindo chapéus, barretes de lã, gorros, bonés, 

viseiras, fitas para cabeça [vestuário], aquecedores 

de orelhas [vestuário]; cachecóis, xailes, fitas para o 

pulso, babetes de pano, com mangas, sem ser de papel; 

calçado, sapatos de ginástica, sapatilhas [calçado], 

peúgas, meias, ar t igos de malha, sapatos, botas, 

calçado de praia, sandálias, pantufas, sapatos de tacão 

alto [pumps], sapatos de salto alto, alpercatas, sapatos 

de enfiar [sem atacadores]; luvas [vestuário]; suportes 

para vestuário [suspensórios]; enxovais [vestuário]; 

echarpes; fatos isotérmicos para esqui aquático; fatos 

isotérmicos para surf; manípulos; máscaras para 

dormir; vestuário de casamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199274

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

128 301 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199275

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

128 301 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199296

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

[730]  Requerente : FERRETTI S.P.A.

  Endereço : Via Irma Bandiera 62 47841 Cattolica 

(RN) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos aquáticos, nomeadamente 

iates, barcos a motor, navios, veleiros; veículos para 

ut i l i zação em ter ra; pára-choques para barcos; 

componentes estruturais para veículos, incluindo 

cunhos de amarração [náutica], jantes para veículos, 

volantes para embarcações, volantes para veículos, 

defensas para embarcações, palas de prevenção contra 

salpicos para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199297

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

[730]  Requerente : FERRETTI S.P.A.

  Endereço : Via Irma Bandiera 62 47841 Cattolica 

(RN) Italy

  Nacionalidade :  Italiana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Construção; serviços de instalação 

e reparação; construção de iates; construção naval; 

construção e reparação de edi f íc ios; construção 

naval; reparação de veículos aquáticos; reparação 

e manutenção de iates; conversão, remodelação, 

reequipamento e reparações de iates e barcos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199298

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

[730]  Requerente : FERRETTI S.P.A.

  Endereço : Via Irma Bandiera 62 47841 Cattolica 

(RN) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, nomeadamente realização 

de aulas, seminários, conferências e workshops no 

domínio da navegação à vela e de barco; serviços de 

clubes de vela e de barco, nomeadamente organização 

de atividades de vela e de barco e fornecimento de 

acesso aos membros de clubes a veleiros e a barcos 

a motor; fornecimento de formação em grupo no 

domínio da eficácia organizacional com atividades 

d e for m a ç ão d e e qu ipa s (t e a m bu i ld i n g) e d e 

desenvolvimento de líderes; serviços de entretenimento 

sob a forma de corridas de barcos a motor e barcos 

à vela; serviços de entretenimento sob a forma de 

corridas de iates; organização de regatas de iates; 

organização, planeamento e realização de corridas de 

barcos; organização de ralis de iates; organização de 

ralis de veículos históricos; serviços de clube de fãs 

(divertimento).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199344

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

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/258,838

[210]  N.º : N/199345

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

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

NF T

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/258,838

[210]  N.º : N/199355

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

[730]  Requerente : WILLY BOGNER GMBH & CO. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

  Endereço : St.-Veit-Strasse 4, 81673 Munich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199356

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

[730]  Requerente : WILLY BOGNER GMBH & CO. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

  Endereço : St.-Veit-Strasse 4, 81673 Munich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199357

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

[730]  Requerente : WILLY BOGNER GMBH & CO. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

  Endereço : St.-Veit-Strasse 4, 81673 Munich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199358

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

[730]  Requerente : WILLY BOGNER GMBH & CO. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

  Endereço : St.-Veit-Strasse 4, 81673 Munich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199359

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

[730]  Requerente : WILLY BOGNER GMBH & CO. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

  Endereço : St.-Veit-Strasse 4, 81673 Munich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199360

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

[730]  Requerente : WILLY BOGNER GMBH & CO. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

  Endereço : St.-Veit-Strasse 4, 81673 Munich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24
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[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199361

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

[730]  Requerente : WILLY BOGNER GMBH & CO. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

  Endereço : St.-Veit-Strasse 4, 81673 Munich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199362

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

[730]  Requerente : WILLY BOGNER GMBH & CO. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

  Endereço : St.-Veit-Strasse 4, 81673 Munich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199363

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

[730]  Requerente : WILLY BOGNER GMBH & CO. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

  Endereço : St.-Veit-Strasse 4, 81673 Munich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P ro duto s : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199364

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

[730]  Requerente : WILLY BOGNER GMBH & CO. 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

  Endereço : St.-Veit-Strasse 4, 81673 Munich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199369

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

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

N F T

NFT

DeFi

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/406,419

[210]  N.º : N/199370

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

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/406,419

[210]  N.º : N/199371

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

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

N F T

N F T
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NFT

NFT

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/406,419

[210]  N.º : N/199372

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

[730]  Requerente : 

 Blockchain Game Partners, Inc.

  Endereço : 680

100 83001

 680 S Cache Street, Suite 100, Jackson, Wyoming 

83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

N F T

DLT

PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/406,419

[210]  N.º : N/199376

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P ro duto s : P ro duto s pa ra a ap l i c a ç ão ou 

cuidado da pele, couro cabeludo, cabelo ou unhas; 

sabonetes; perfumes; óleos essenciais; maquilhagem; 

desodor i zantes; produtos cosmét icos; produtos 

de toi let te não medic ina is; car tuchos contendo 

cosméticos, preparações para cuidados pessoais e 

produtos de maquilhagem para uso com produtos 

eléctricos recarregáveis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/27  França

N.º 224837989

[210]  N.º : N/199377

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial



15924    42   2022  10  19 

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos ópticos; 

ó cu los, ó cu los de sol, ó cu los, lupa s; ó cu los de 

realidade virtual; óculos 3d; óculos inteligentes; óculos 

de maquilhagem; estojos, cordas e correntes para 

os referidos artigos; armações e lentes para óculos 

e óculos de sol; auscultadores de realidade virtual; 

software de computador e aplicações de software 

para dispositivos electrónicos e dispositivos móveis 

para avaliação do estado da pele, mapeamento facial, 

mapeamento da pele, produção de simulações de 

aplicação de maquilhagem, produção de animações e 

efeitos visuais e especiais nos campos da maquilhagem 

e beleza, cuidados de pele e moda, análise e registo 

do estado da pele, para utilização em ligação com 

c u id ado s de p ele, ro s to e c o smét ic a; sof t wa re 

descarregável para avaliação da condição da pele, 

mapeamento facial, mapeamento da pele, produção 

de simulações de aplicação de maquilhagem, análise 

e registo da condição da pele, para uti l ização em 

ligação com cuidados faciais e cosméticos; software 

e aparelhos de simulação para avaliação da condição 

da pele, mapeamento facial, mapeamento da pele, 

geração de simulações de aplicação de maquilhagem, 

anál ise da condição da pele e registo da mesma; 

software de computador descarregável para fornecer 

conselhos e assistência sobre maquilhagem, estado da 

pele e cuidados de beleza e para produzir imagens de 

simulação; software de computador para utilização 

com espelhos; espelhos com câmaras de vídeo e ecrãs 

tácteis contendo software para avaliação do estado 

da pele, mapeamento facial, mapeamento da pele, 

produção de simulações de aplicação de maquilhagem, 

análise e registo do estado da pele e cuidados de 

beleza; sof t wa re de c omputador pa ra for nec er 

conselhos e assistência sobre moda, perfumaria, 

maquilhagem, estado da pele e cuidados de beleza 

e para produzir imagens de simulação; software de 

computador para medir e exibir informações relativas 

a recomendações personalizadas de cuidados de pele; 

software e aplicações informáticas que permitem aos 

utilizadores experimentar virtualmente cosméticos, 

vestuário, calçado e/ou acessórios de moda; software 

informático para avaliar e visualizar informações 

relativas a recomendações personalizadas de moda, 

cuidados de pele, maquilhagem, perfumaria e beleza; 

software de jogos de computador; programas de jogos 

de computador; software de realidade aumentada; 

software de jogos de realidade aumentada; software 

de realidade virtual; software de jogos de realidade 

virtual; dispositivos de medição vestíveis que incluem 

sensores para medir o estado da pele; periféricos e 

acessórios de computador; dispositivos de memória, 

módulos, cartões e dispositivos; pen drives; periféricos 

de c omput ador por t átei s; a s s i s tentes pes soa i s 

digitais; dispositivos electrónicos multifuncionais 

para rastreio e gestão de informação pessoal sobre 

saúde e fitness; dispositivos, aparelhos e software de 

reconhecimento facial; scanners para captação de 

imagens para análise para utilização nos campos da 

cosmética, beleza e cuidados com a pele; software 

de computador para cr iação de imagens digitais, 

animações e efeitos especiais para uti l ização nos 

campos da cosmética, beleza e cuidados com a pele; 

dispositivos electrónicos digitais portáteis; software de 

computador e aplicações de software de computador 

para dispositivos electrónicos e dispositivos móveis 

portáteis para experimentar maquilhagem, artigos de 

moda, incluindo vestuário, chapéus, sapatos, bolsas, 

jóias, relógios, óculos de sol e produção de simulações 

de vestuário; software de computador descarregável 

para experimentar maquilhagem, artigos de moda, 

incluindo vestuário, chapéus, sapatos, bolsas, jóias, 

relógios, óculos de sol e produção de simulações 

de vestuário; software de simulação e dispositivos 

para experimentar maquilhagem, artigos de moda, 

incluindo roupas, chapéus, sapatos, bolsas, jóias, 

relógios, óculos e óculos de sol, e a produção de 

simulações de vestuário; software de computador 

descarregável para fornecer conselhos e assistência 

relativamente a artigos de moda, incluindo roupas, 

chapéus, sapatos, bolsas, jóias, relógios, óculos e 

óculos de sol, e a produção de imagens de simulação; 

hologramas; sof tware de computador para cr iar 

imagens d ig ita is, an imações e efeitos espec ia is 

para uso no campo da moda; software, aparelhos e 

instrumentos de inteligência artificial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/27  França

N.º 224837989

[210]  N.º : N/199378

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivo de diagnóstico para análise 

e identificação de condições de pele; dispositivo de 

diagnóstico para análise e identificação de condições 

de pele incluindo grandes poros, acne, rugas, secreções 

de óleo, pigmentação, hidratação e danos ultravioleta.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/27  França

N.º 224837989

[210]  N.º : N/199379

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de higiene e beleza para 

seres humanos ou animais; serviços de aromaterapia; 

serviços de maquilhagem; serviços de cosmetologia; 

serviços de cuidados de pele; serviços de manicura; 

serviços de massagem; serviços de salão de beleza; 

serviços de salão de beleza e cabeleireiro; serviços 

de barbeiro; serv iços de spa; serv iços de cl ín ica 

médica; cirurgia plástica; serviços de sauna; serviços 

de tatuagem; serviços de piercing; serviços de banho 

turco; serviços de solário; serviços de f loricultura; 

composição f lora l; serv iços de ópt ica; cu idados 

c om a n i ma i s; ser v iç o s de ac on sel ha mento em 

beleza; prestação de informação, aconselhamento e 

especialização no campo da perfumaria, cuidados 

de pele, beleza e cosmética; serviços de avaliação 

de cuidados de pele personal izados; serv iços de 

recomendação personal i zada relac ionados com 

perfumaria; serviços de recomendação personalizada 

de ingredientes para produtos de cuidados de pele e 

cosmética; conselhos de saúde e beleza.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/27  França

N.º 224837989

[210]  N.º : N/199425

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

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Jóias, artigos de joalharia; pedras 

preciosas e semipreciosas; pérolas; metais preciosos 

e suas ligas, pulseiras [joalharia], broches [joalharia], 

colares [joalharia], correntes [joalharia], medalhas 

[joalharia], pingentes [joalharia], brincos para orelhas 

[joalharia], anéis [joalharia], amuletos em jóias, alfinetes 

de gravatas; botões de punho; porta-chaves; cofres para 

jóias; guarda-jóias em metais preciosos; estojos, caixas 

e cofres de apresentação para joalharia e instrumentos 

horológicos; instrumentos horológicos, instrumentos 

cronométricos, relógios de pulso, braceletes para 

relógios; visores para relógios, cronógrafos [relógios].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/07  França

N.º 214841226

[210]  N.º : N/199456

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

[730]  Requerente : BALENCIAGA

  Endereço : 40 rue de Sèvres, 75007 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Produtos virtuais descarregáveis, 

nomeadamente, programas de computador contendo 

vestuário, calçado, cintos, chapelaria, sacos, sacos 

de desporto, mochi las [com duas a lças], sacolas 

adaptadas para computadores portáteis e estojos 

para telefones, carteiras de bolso, sacos de mão, 

pochetes, bolsas, malas de viagem, pastas [maletas], 

acessór ios para o cabelo, ar t igos de ót ica, jóias, 

relógios de pulso, instrumentos horológicos, roupa 

para uso doméstico, obras de arte, serviços de mesa, 

carpetes, mobiliário, perfumes, fragrâncias para a 

casa, cosméticos, produtos de maquilhagem, jogos e 

brinquedos para uso em ambientes virtuais online; 

ficheiros multimédia descarregáveis contendo obras de 

arte, textos, áudios e vídeo relacionados com a moda 

autenticados por tokens não fungíveis (NFT); ficheiros 

de imagem descarregáveis e gravações de v ídeo 

contendo vestuário, calçado, cintos, chapelaria, sacos, 
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sacos de desporto, mochilas [com duas alças], sacolas 

adaptadas para computadores portáteis e estojos para 

telefones, carteiras de bolso, sacos de mão, pochetes, 

bolsas, malas de viagem, pastas [maletas], acessórios 

para o cabelo, artigos de ótica, jóias, relógios de pulso, 

instrumentos horológicos, roupa para uso doméstico, 

obras de arte, serviços de mesa, carpetes, mobiliário, 

per f u mes, f ragrânc ias para a casa, cosmét icos, 

produtos de maqu i lhagem, jogos e br inquedos, 

autenticados por tokens não fungíveis (NFT); software 

de real idade aumentada descarregável destinado 

a d isposit ivos móveis, para integração de dados 

eletrónicos com ambientes do mundo real para fins 

de criação de obras de arte, elementos de design de 

moda e instalações artísticas; software descarregável 

para gerar chaves criptográficas para receção e gasto 

de criptomoedas; software descarregável para a gestão 

e verificação transações de criptomoedas utilizando 

a tecnologia de cadeia de blocos ( blockchain ); 

software de jogos descarregável e gravado; imagens de 

fundo descarregáveis para computadores e telemóveis; 

software; armações de óculos, óculos [ótica], óculos 

de sol, óculos coloridos ou antirreflexo, estojos para 

óculos e estojos para lentes de contacto, para uso em 

mundos virtuais e/ou ambientes virtuais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/26  França

N.º 224837618

[210]  N.º : N/199457

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

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/09  Estados Unidos 

da América N.º 97/302,993

[210]  N.º : N/199458

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

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/09  Estados Unidos 

da América N.º 97/303,007

[210]  N.º : N/199503

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

[730]  Requerente : 

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

  Endereç o : 

1006 1008

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

ATM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199504

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

[730]  Requerente : 

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

  Endereç o : 

1006 1008

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199505

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

[730]  Requerente : 

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

  Endereç o : 

1006 1008

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199506

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

[730]  Requerente : 

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

  Endereç o : 

1006 1008

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199507

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

[730]  Requerente : 

 China Unionpay Merchant Services Co., Ltd.

  Endereç o : 

1006 1008

 No.1006 & 1008, Zhangheng Road, Pilot Free Trade 

Zone, Shanghai, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199712

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

[730]  Requerente : Richemont International SA

  Endereço : Route des Biches 10, Vil lars-sur-

Glâne, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; botões de punho, 

molas para gravata, anéis (ar t igos de joalhar ia), 

pulseiras (artigos de joalharia), brincos (artigos de 

joalharia), colares (artigos de joalharia), alfinetes 

de peito (artigos de joalharia), argolas para chaves 

em meta is prec iosos; relojoar ia e instrumentos 

cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de 

parede e de mesa, estojos para relógios, ponteiros 

de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); 

mecanismos para relógios de parede e mesa e relógios; 

despertador; pulseiras para relógios; braceletes para 

relógios; caixas em metais preciosos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/02/21  Su íç a

N.º 02500/2022
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[210]  N.º : N/199719

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

[730]  Requerente : FTX Trading Ltd.

  Endereço : Lower Factory Road, PO Box 990, 

Saint John’s, Antigua and Barbuda

  Nac iona l idade :  A nt iguana-

Barbudana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático e aplicações 

móveis; software informático para a comercialização, 

a r ma zena mento, env io, rec ep ç ão, ac eit aç ão, e 

transmissão electrónica de moeda digital e virtual; 

software informático para aceitação e transmissão 

electrónica de moeda digital, virtual, e fiduciária; 

software informático para gestão de transacções de 

pagamento em moeda digital, virtual, e fiduciária; 

software informático para gestão de pagamentos 

em moeda virtual e transacções cambiais; software 

informático para prestação de serviços de câmbio 

electrónico de criptomoeda; software informático 

para utilização como criptomoeda e carteira de moeda 

virtual; software informático para utilização como 

carteira móvel e electrónica; software informático 

pa ra pro c e s sa mento de paga mento s; sof t wa re 

informático para processamento de pagamentos sem 

contacto; software informático para processamento, 

facilitação, verificação, e autenticação de pagamentos 

móveis e transacções sem contacto com retalhistas, 

comerciantes, e vendedores utilizando um dispositivo 

móvel; software informático para processamento 

de pagamentos e transacções financeiras efectuadas 

através de cartões de crédito, cartões de crédito 

(charge card), cartões de débito, cartões pré-pagos, 

carteiras móveis, e carteiras electrónicas; software 

informático para a captura, gestão, e armazenamento 

de informação de cartões de crédito e de débito; 

sof tware informático para comércio f inanceiro; 

software informático para intercâmbio financeiro; 

software para emissão de passes (tokens) não fungíveis 

(NFTs); software informático para a criação de passes 

(tokens) não fungíveis (NFTs); software de jogos; 

programas de software para jogos de vídeo; cartões 

de crédito (charge card); cartões de crédito; cartões 

de débito (codificados magneticamente); carteiras de 

criptomoeda; ficheiros (descarregáveis) de música, 

áudio, vídeo, e multimédia; ficheiros (descarregáveis) 

de passes (tokens) não fungíveis (NFTs) de música, 

áudio, vídeo, e multimédia; ficheiros (descarregáveis) 

de música, áudio, vídeo, e multimédia autenticados por 

passes (tokens) não fungíveis (NFTs).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199720

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

[730]  Requerente : FTX Trading Ltd.

  Endereço : Lower Factory Road, PO Box 990, 

Saint John’s, Antigua and Barbuda

  Nac iona l idade :  A nt iguana-

Barbudana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestimenta; acessórios, 

nomeadamente, cachecóis, gravatas, meias, luvas para 

vestuário, e cintos (vestuário); chapelaria; calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199721

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

[730]  Requerente : FTX Trading Ltd.

  Endereço : Lower Factory Road, PO Box 990, 

Saint John’s, Antigua and Barbuda

  Nac iona l idade :  A nt iguana-

Barbudana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Disponibilização de um espaço de 

mercado online (para compradores e vendedores de 

produtos e serviços); disponibilização de um espaço 

de mercado online para passes (tokens) não fungíveis 

(NFTs) (para compradores e vendedores de produtos 

e serviços); disponibilização de um mercado online 

para compradores e vendedores de bens digitais 

autenticados por passes (tokens) não fungíveis (NFTs); 

serviços de lojas de venda a retalho; serviços de lojas 

de venda a retalho online; serviços de lojas de venda 

a retalho online para passes (tokens) não fungíveis 
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(NFTs); gestão (comercial) da bilheteira de eventos 

para outros; serviços de desenvolvimento empresarial; 

ge s t ão d e emp re s a s; s er v i ç o s d e org a n i z a ç ão 

empresarial; administração de empresas; serviços 

de redes empresariais; serviços de publ icidade e 

marketing.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199722

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

[730]  Requerente : FTX Trading Ltd.

  Endereço : Lower Factory Road, PO Box 990, 

Saint John’s, Antigua and Barbuda

  Nac iona l idade :  A nt iguana-

Barbudana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de troca de criptomoedas; 

serviços de comércio de criptomoedas; intercâmbios 

financeiros; serviços de mercado futuro; fornecimento 

de uma troca financeira para negociação de moeda 

virtual; transações monetárias em tempo real online; 

for nec i mento de u ma plat a for ma de c omérc io 

electrónico (serviços f inanceiros); fornecimento 

de uma plataforma de comércio electrónico para 

c ompra e venda de moeda d ig it a l em t ro c a de 

moeda fiduciária ou outra moeda digital (serviços 

financeiros); fornecimento de informação financeira; 

fornecimento de informação financeira sobre taxas de 

câmbio; administração financeira; gestão financeira de 

activos digitais e carteiras de activos digitais; serviços 

financeiros; serviços de transação financeira; serviços 

de transações financeiras (electrónicas); serviços de 

câmara de compensação financeira; processamento 

de pagamentos; serviços de pagamento eletrónico; 

serviços de processamento de pagamentos por cartões 

de crédito (charge card); serviços de processamento 

de pagamentos com cartão de crédito; serviços de 

processamento de pagamentos com cartão de débito; 

ser v iços de processamento de pagamentos com 

cartão pré-pago; corretagem; serviços de pesquisa 

relacionados com f inanças; serviços de custódia 

financeira.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199723

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

[730]  Requerente : FTX Trading Ltd.

  Endereço : Lower Factory Road, PO Box 990, 

Saint John’s, Antigua and Barbuda

  Nac iona l idade :  A nt iguana-

Barbudana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços 

de jogos online; serviços de jogos de vídeo online; 

for ne c i mento de jogo s de c omput ador on l i ne; 

disponibilização de música, áudio, vídeo, e multimédia 

o n l i n e (n ão d e s c a r reg áve l); fo r n e c i m e nt o d e 

informações através de um website no domínio da 

música e do entretenimento; reserva de bilhetes e 

marcação para eventos de entretenimento, musicais, 

despor t ivos, educat ivos e cu ltura is; serv iços de 

bilheteira para eventos de entretenimento, musicais, 

desportivos, educativos e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199724

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

[730]  Requerente : FTX Trading Ltd.

  Endereço : Lower Factory Road, PO Box 990, 

Saint John’s, Antigua and Barbuda

  Nac iona l idade :  A nt iguana-

Barbudana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  S e r v i ç o s  :  S o f t w a r e  i n f o r m á t i c o  n ã o 

descarregável; software informático não descarregável 

para o comércio, armazenamento, envio, recepção, 

aceitação, e transmissão electrónica de moeda digital 

e virtual; software informático não descarregável 

para aceitação e transmissão electrónica de moeda 

digital, virtual, e fiduciária; software informático 
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não descarregável para gestão de transacções de 

pagamento em moeda digital, virtual, e fiduciária; 

software informático não descarregável para gestão 

de pagamentos em moeda v i r tua l e t ransacções 

ca mbia i s; sof twa re i n for mát ico na nuvem pa ra 

fornecer serviços de troca electrónica de criptomoeda; 

software de computador na nuvem para utilização 

como car tei ra de cr iptomoeda e moeda v i r tua l; 

software informático na nuvem para utilização como 

carteira móvel e electrónica; software informático não 

descarregável para processamento de pagamentos; 

software informático não descarregável para comércio 

financeiro; software informático não descarregável 

para intercâmbio financeiro; software informático 

não descarregável para emissão de passes (tokens) 

não fungíveis (N F Ts); sof tware informático não 

descarregável para a cr iação de passes (tokens) 

não fungíveis (N F Ts); sof tware informático não 

descarregável para processamento de pagamentos sem 

contacto; software informático não descarregável para 

processamento, facilitação, verificação, e autenticação 

de pagamentos móveis e transacções sem contacto 

com retalhistas, comerciantes, e vendedores utilizando 

um disposit ivo móvel; sof tware informático não 

descarregável para processamento de pagamentos e 

transacções financeiras efectuadas através de cartões 

de crédito, cartões de crédito (charge card), cartões de 

débito, cartões pré-pagos, carteiras móveis, e carteiras 

electrónicas; software informático não descarregável 

p a r a a c a p t u r a, ge s t ã o, e a r m a z e n a m e nt o d e 

in for mações de car tões de c réd ito e de débito; 

fornecimento de um website para os uti l izadores 

descarregarem ficheiros de música, áudio, vídeo e 

multimédia (serviços de informática); fornecimento de 

software de computador (não descarregável) para os 

utilizadores descarregarem ficheiros de música, áudio, 

vídeo e multimédia; armazenamento electrónico de 

ficheiros digitais de áudio, vídeo, e multimédia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199725

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

[730]  Requerente : FTX Trading Ltd.

  Endereço : Lower Factory Road, PO Box 990, 

Saint John’s, Antigua and Barbuda

  Nac iona l idade :  A nt iguana-

Barbudana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático e aplicações 

móveis; software informático para a comercialização, 

a r ma zena mento, env io, rec ep ç ão, ac eit aç ão, e 

transmissão electrónica de moeda digital e virtual; 

software informático para aceitação e transmissão 

electrónica de moeda digital, virtual, e fiduciária; 

software informático para gestão de transacções de 

pagamento em moeda digital, virtual, e fiduciária; 

software informático para gestão de pagamentos 

em moeda virtual e transacções cambiais; software 

informático para prestação de serviços de câmbio 

electrónico de criptomoeda; software informático 

para utilização como criptomoeda e carteira de moeda 

virtual; software informático para utilização como 

carteira móvel e electrónica; software informático 

pa ra pro c e s sa mento de paga mento s; sof t wa re 

informático para processamento de pagamentos sem 

contacto; software informático para processamento, 

facilitação, verificação, e autenticação de pagamentos 

móveis e transacções sem contacto com retalhistas, 

comerciantes, e vendedores utilizando um dispositivo 

móvel; software informático para processamento 

de pagamentos e transacções financeiras efectuadas 

através de cartões de crédito, cartões de crédito 

(charge card), cartões de débito, cartões pré-pagos, 

carteiras móveis, e carteiras electrónicas; software 

informático para a captura, gestão, e armazenamento 

de informação de cartões de crédito e de débito; 

sof tware informático para comércio f inanceiro; 

software informático para intercâmbio financeiro; 

software para emissão de passes (tokens) não fungíveis 

(NFTs); software informático para a criação de passes 

(tokens) não fungíveis (NFTs); software de jogos; 

programas de software para jogos de vídeo; cartões 

de crédito (charge card); cartões de crédito; cartões 

de débito (codificados magneticamente); carteiras de 

criptomoeda; ficheiros (descarregáveis) de música, 

áudio, vídeo, e multimédia; ficheiros (descarregáveis) 

de passes (tokens) não fungíveis (NFTs) de música, 

áudio, vídeo, e multimédia; ficheiros (descarregáveis) 

de música, áudio, vídeo, e multimédia autenticados por 

passes (tokens) não fungíveis (NFTs).

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/199726

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

[730]  Requerente : FTX Trading Ltd.

  Endereço : Lower Factory Road, PO Box 990, 

Saint John’s, Antigua and Barbuda

  Nac iona l idade :  A nt iguana-

Barbudana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestimenta; acessórios, 

nomeadamente, cachecóis, gravatas, meias, luvas para 

vestuário, e cintos (vestuário); chapelaria; calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199727

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

[730]  Requerente : FTX Trading Ltd.

  Endereço : Lower Factory Road, PO Box 990, 

Saint John’s, Antigua and Barbuda

  Nac iona l idade :  A nt iguana-

Barbudana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Disponibilização de um espaço de 

mercado online (para compradores e vendedores de 

produtos e serviços); disponibilização de um espaço 

de mercado online para passes (tokens) não fungíveis 

(NFTs) (para compradores e vendedores de produtos 

e serviços); disponibilização de um mercado online 

para compradores e vendedores de bens digitais 

autenticados por passes (tokens) não fungíveis (NFTs); 

serviços de lojas de venda a retalho; serviços de lojas 

de venda a retalho online; serviços de lojas de venda 

a retalho online para passes (tokens) não fungíveis 

(NFTs); gestão (comercial) da bilheteira de eventos 

para outros; serviços de desenvolvimento empresarial; 

ge s t ão d e emp re s a s; s er v i ç o s d e org a n i z a ç ão 

empresarial; administração de empresas; serviços 

de redes empresariais; serviços de publ icidade e 

marketing.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199728

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

[730]  Requerente : FTX Trading Ltd.

  Endereço : Lower Factory Road, PO Box 990, 

Saint John’s, Antigua and Barbuda

  Nac iona l idade :  A nt iguana-

Barbudana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de troca de criptomoedas; 

serviços de comércio de criptomoedas; intercâmbios 

financeiros; serviços de mercado futuro; fornecimento 

de uma troca financeira para negociação de moeda 

virtual; transações monetárias em tempo real online; 

for nec i mento de u ma plat a for ma de c omérc io 

electrónico (serviços f inanceiros); fornecimento 

de uma plataforma de comércio electrónico para 

c ompra e venda de moeda d ig it a l em t ro c a de 

moeda fiduciária ou outra moeda digital (serviços 

financeiros); fornecimento de informação financeira; 

fornecimento de informação financeira sobre taxas de 

câmbio; administração financeira; gestão financeira de 

activos digitais e carteiras de activos digitais; serviços 

financeiros; serviços de transação financeira; serviços 

de transações financeiras (electrónicas); serviços de 

câmara de compensação financeira; processamento 

de pagamentos; serviços de pagamento eletrónico; 

serviços de processamento de pagamentos por cartões 

de crédito (charge card); serviços de processamento 

de pagamentos com cartão de crédito; serviços de 

processamento de pagamentos com cartão de débito; 

ser v iços de processamento de pagamentos com 

cartão pré-pago; corretagem; serviços de pesquisa 

relacionados com f inanças; serviços de custódia 

financeira.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199729

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

[730]  Requerente : FTX Trading Ltd.

  Endereço : Lower Factory Road, PO Box 990, 

Saint John’s, Antigua and Barbuda

  Nac iona l idade :  A nt iguana-

Barbudana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços 

de jogos online; serviços de jogos de vídeo online; 

for ne c i mento de jogo s de c omput ador on l i ne; 

disponibilização de música, áudio, vídeo, e multimédia 

o n l i n e (n ão d e s c a r reg áve l); fo r n e c i m e nt o d e 

informações através de um website no domínio da 

música e do entretenimento; reserva de bilhetes e 

marcação para eventos de entretenimento, musicais, 

despor t ivos, educat ivos e cu ltura is; serv iços de 

bilheteira para eventos de entretenimento, musicais, 

desportivos, educativos e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199730

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

[730]  Requerente : FTX Trading Ltd.

  Endereço : Lower Factory Road, PO Box 990, 

Saint John’s, Antigua and Barbuda

  Nac iona l idade :  A nt iguana-

Barbudana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  S e r v i ç o s  :  S o f t w a r e  i n f o r m á t i c o  n ã o 

descarregável; software informático não descarregável 

para o comércio, armazenamento, envio, recepção, 

aceitação, e transmissão electrónica de moeda digital 

e virtual; software informático não descarregável 

para aceitação e transmissão electrónica de moeda 

digital, virtual, e fiduciária; software informático 

não descarregável para gestão de transacções de 

pagamento em moeda digital, virtual, e fiduciária; 

software informático não descarregável para gestão 

de pagamentos em moeda v i r tua l e t ransacções 

ca mbia i s; sof twa re i n for mát ico na nuvem pa ra 

fornecer serviços de troca electrónica de criptomoeda; 

software de computador na nuvem para utilização 

como car tei ra de cr iptomoeda e moeda v i r tua l; 

software informático na nuvem para utilização como 

carteira móvel e electrónica; software informático não 

descarregável para processamento de pagamentos; 

software informático não descarregável para comércio 

financeiro; software informático não descarregável 

para intercâmbio financeiro; software informático 

não descarregável para emissão de passes (tokens) 

não fungíveis (N F Ts); sof tware informático não 

descarregável para a cr iação de passes (tokens) 

não fungíveis (N F Ts); sof tware informático não 

descarregável para processamento de pagamentos sem 

contacto; software informático não descarregável para 

processamento, facilitação, verificação, e autenticação 

de pagamentos móveis e transacções sem contacto 

com retalhistas, comerciantes, e vendedores utilizando 

um disposit ivo móvel; sof tware informático não 

descarregável para processamento de pagamentos e 

transacções financeiras efectuadas através de cartões 

de crédito, cartões de crédito (charge card), cartões de 

débito, cartões pré-pagos, carteiras móveis, e carteiras 

electrónicas; software informático não descarregável 

p a r a a c a p t u r a, ge s t ã o, e a r m a z e n a m e nt o d e 

in for mações de car tões de c réd ito e de débito; 

fornecimento de um website para os uti l izadores 

descarregarem ficheiros de música, áudio, vídeo e 

multimédia (serviços de informática); fornecimento de 

software de computador (não descarregável) para os 

utilizadores descarregarem ficheiros de música, áudio, 

vídeo e multimédia; armazenamento electrónico de 

ficheiros digitais de áudio, vídeo, e multimédia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199804

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

[730]  Requerente : Premium Beverages International 

B.V.

  Endereço : Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 

ZD Amsterdam, Holanda

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P r o d u t o s : B e b i d a s s e m á l c o o l; b e b i d a s 

energéticas; kvas [bebidas sem álcool].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199821

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

22 4 3 302A 100023

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199822

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

22 4 3 302A 100023

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199857

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

[730]  Requerente : Merck Sharp & Dohme LLC

  Endereço : 126 East Lincoln Ave, P.O. Box 2000, 

Rahway, NJ 07065, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199868

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

[730]  Requerente : Kyokuto Corporation

  Endereço : 9-3, Nishitemma 5-Chome, Kita-Ku, 

Osaka-shi, Osaka 530-0047 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 數

USB

錄 連

3D

數 理

數

錄

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199869

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

[730]  Requerente : Kyokuto Corporation

  Endereço : 9-3, Nishitemma 5-Chome, Kita-Ku, 

Osaka-shi, Osaka 530-0047 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 數

USB

錄 連

3D

數 理

數
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錄

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199870

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

[730]  Requerente : KHAIRAT AL MINAFIE CO 

FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING

  Endereço : Varna 9000, Varna Dist., Municipality 

Varna, Odesos Region 27, Saborni Str, Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; cigarros electrónicos; ervas 

para fumar; isqueiros para fumadores; fósforos; 

tabaco; caixas de cigarros (cigarreiras); cinzeiros para 

cigarros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199871

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

[730]  Requerente : KHAIRAT AL MINAFIE CO 

FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING

  Endereço : Varna 9000, Varna Dist., Municipality 

Varna, Odesos Region 27, Saborni Str, Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; cigarros electrónicos; ervas 

para fumar; isqueiros para fumadores; fósforos; 

tabaco; caixas de cigarros (cigarreiras); cinzeiros para 

cigarros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199872

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

[730]  Requerente : KHAIRAT AL MINAFIE CO 

FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING

  Endereço : Varna 9000, Varna Dist., Municipality 

Varna, Odesos Region 27, Saborni Str, Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; cigarros electrónicos; ervas 

para fumar; isqueiros para fumadores; fósforos; 

tabaco; caixas de cigarros (cigarreiras); cinzeiros para 

cigarros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200069

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

[730]  R e q u e r e nt e : Z UC C H E T T I C E N T RO 

SISTEMI S.P.A.

  Endereço : Terranuova Bracciol in i (ar) Via 

lungarno 305 Cap 52028 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200070

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

[730]  R e q u e r e nt e : Z UC C H E T T I C E N T RO 

SISTEMI S.P.A.

  Endereço : Terranuova Bracciol in i (ar) Via 

lungarno 305 Cap 52028 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200071

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

[730]  R e q u e r e nt e : Z UC C H E T T I C E N T RO 

SISTEMI S.P.A.

  Endereço : Terranuova Bracciol in i (ar) Via 

lungarno 305 Cap 52028 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200072

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

[730]  R e q u e r e nt e : Z UC C H E T T I C E N T RO 

SISTEMI S.P.A.

  Endereço : Terranuova Bracciol in i (ar) Via 

lungarno 305 Cap 52028 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200073

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

[730]  R e q u e r e nt e : Z UC C H E T T I C E N T RO 

SISTEMI S.P.A.

  Endereço : Terranuova Bracciol in i (ar) Via 

lungarno 305 Cap 52028 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200074

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

[730]  R e q u e r e nt e : Z UC C H E T T I C E N T RO 

SISTEMI S.P.A.

  Endereço : Terranuova Bracciol in i (ar) Via 

lungarno 305 Cap 52028 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200075

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

[730]  R e q u e r e nt e : Z UC C H E T T I C E N T RO 

SISTEMI S.P.A.

  Endereço : Terranuova Bracciol in i (ar) Via 

lungarno 305 Cap 52028 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200076

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

[730]  R e q u e r e nt e : Z UC C H E T T I C E N T RO 

SISTEMI S.P.A.

  Endereço : Terranuova Bracciol in i (ar) Via 

lungarno 305 Cap 52028 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200116

[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 : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200135

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 62 4 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200145

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  R e q u e r e n t e  :  C H U G A I  S E I Y A K U 

KABUSHIKI KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., 

Ltd.)

  Endereço : 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Biomateriais naturais para aumento 

de ossos, carti lagens e tecidos para f ins médicos; 

materiais biológicos, nomeadamente, tecido celular 

(v ivo), te c ido c onju nt ivo (v ivo), te c ido v ivo, e 

células vivas para implantação médica; preparações 

fa r macêut icas para o t ratamento do defeito da 

cartilagem e da osteoartrite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200146

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  R e q u e r e n t e  :  C H U G A I  S E I Y A K U 

KABUSHIKI KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., 

Ltd.)

  Endereço : 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa



N.º 42 — 19-10-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15937

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos; 

aparelhos e instrumentos médicos para utilização 

em c i rurg ia or topédica; implantes const itu ídos 

principalmente por materiais artificiais e também 

i n c lu i nd o m at er i a i s b io ló g i c o s (p a r a o s s o s e 

c a r t i l a gen s); i mpl a nt e s mé d ic o s, c i r ú rg ic o s e 

ortopédicos feitos de materiais artificiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200147

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  R e q u e r e n t e  :  C H U G A I  S E I Y A K U 

KABUSHIKI KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., 

Ltd.)

  Endereço : 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Biomateriais naturais para aumento 

de ossos, carti lagens e tecidos para f ins médicos; 

materiais biológicos, nomeadamente, tecido celular 

(v ivo), te c ido c onju nt ivo (v ivo), te c ido v ivo, e 

células vivas para implantação médica; preparações 

fa r macêut icas para o t ratamento do defeito da 

cartilagem e da osteoartrite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200148

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  R e q u e r e n t e  :  C H U G A I  S E I Y A K U 

KABUSHIKI KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., 

Ltd.)

  Endereço : 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos; 

aparelhos e instrumentos médicos para utilização 

em c i rurg ia or topédica; implantes const itu ídos 

principalmente por materiais artificiais e também 

i n c lu i nd o m at er i a i s b io ló g i c o s (p a r a o s s o s e 

c a r t i l a gen s); i mpl a nt e s mé d ic o s, c i r ú rg ic o s e 

ortopédicos feitos de materiais artificiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200149

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  R e q u e r e n t e  :  C H U G A I  S E I Y A K U 

KABUSHIKI KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., 

Ltd.)

  Endereço : 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Biomateriais naturais para aumento 

de ossos, carti lagens e tecidos para f ins médicos; 

materiais biológicos, nomeadamente, tecido celular 

(v ivo), te c ido c onju nt ivo (v ivo), te c ido v ivo, e 

células vivas para implantação médica; preparações 

fa r macêut icas para o t ratamento do defeito da 

cartilagem e da osteoartrite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200150

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  R e q u e r e n t e  :  C H U G A I  S E I Y A K U 

KABUSHIKI KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., 

Ltd.)

  Endereço : 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos; 

aparelhos e instrumentos médicos para utilização 

em c i rurg ia or topédica; implantes const itu ídos 

principalmente por materiais artificiais e também 

i n c lu i nd o m at er i a i s b io ló g i c o s (p a r a o s s o s e 

c a r t i l a gen s); i mpl a nt e s mé d ic o s, c i r ú rg ic o s e 

ortopédicos feitos de materiais artificiais.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200151

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : DASTY ITALY SPA

  Endereço : Via Fratel l i Ken nedy 13 24060 

Bagnatica (BG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos para limpar e perfumar; 

detergentes; líquidos desengordurantes; preparações 

para desengordurar; produtos para a remoção de 

bolor; tira-nódoas; sprays desengordurantes; abrasivos; 

produtos de l impeza para veículos; removedores 

de calcár io; detergentes para máquinas de lavar 

louça; sabão; geles de limpeza; sprays de limpeza; 

preparações para polir em pulverizador; produtos para 

a limpeza da casa em vaporizador; sprays aromáticos 

para interiores; produtos para a limpeza de janelas 

sob a forma de vaporizadores; preparações para 

polir; produtos de limpeza de vidro; preparações para 

limpar vidro; desengordurantes para uso doméstico; 

substâncias desengordurantes; produtos de limpeza 

para uso doméstico; produtos para limpeza de casas 

de banho; composições de l impeza para louças 

sanitárias; produtos de limpeza de móveis; produtos 

de limpeza para fornos; preparações desincrustantes 

para uso doméstico; preparativos para a limpeza de 

superfícies e revestimentos de aço inoxidável; agentes 

de lavagem para máquinas de lavar louça; agentes 

de secagem para máquinas de lavar louça; líquidos 

para lavagem de loiça; detergentes para lavagem; 

detergentes para a lavar louça; produtos para aclarar; 

produtos de polimento para o tratamento da madeira; 

preparações para remover verniz de soalhos; ceras 

para soalhos; produtos líquidos para polir soalhos; 

composições para o t ratamento de pav imentos; 

produtos de l impeza para ladr i lhos; t i ra-nódoas; 

agentes para remoção de nódoas; composições de 

l impeza para remoção de manchas; produtos de 

limpeza para calçado (preparativos); fragrâncias para 

perfumar; preparações para a desobstrução de pias de 

cozinha e drenos; preparações desengordurantes para 

motores; detergentes para automóveis; produtos de 

limpeza para automóveis; produtos para a limpeza de 

para-brisas; preparações para remoção de ferrugem; 

toa lhetes que incorporam produtos de l impeza; 

preparações para branquear e outras substâncias para 

a lavagem; lixívia para roupa; sabão detergente; sabão 

de lavar roupa; amaciadores de tecidos para uso em 

lavandaria; produtos de aclarar para uso na lavagem 

de roupa; aditivos de lavanderia; agentes de lavagem 

de roupa; agentes de lavagem para têxteis; agentes de 

conservação para lavagem; produtos para lavandaria 

para atrair as cores; folhas para lavagem de roupa para 

preservação da cor original; anil para lavandaria; bolas 

para a lavagem da roupa contendo detergente para a 

roupa; apresto para a roupa para lavar; goma de amido 

para lavandaria; preparações abrilhantadoras para 

uso em lavandaria; folhas antiestáticas para máquinas 

de secar; saquetas para perfumar a roupa; sprays 

antiestáticos para a roupa; vaporizadores perfumados 

para roupa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200162

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 400

1 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200163

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 400

1 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200164

[220]  Data de pedido : 2022/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 400

1 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200179

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMITED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Su ren Road, Of f. A nd her i-Ku rla Road, 

Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200184

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMITED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Su ren Road, Of f. A nd her i-Ku rla Road, 

Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200188

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

[730]  Requerente : PHONEPE PRIVATE LIMITED

  Endereço : Unit No.001, Ground Floor, Boston 

House, Su ren Road, Of f. A nd her i-Ku rla Road, 

Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200196

[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 : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de 

sutura; olhos artificiais; membros artificiais; dentes 

artif iciais; membranas para o tímpano artif iciais; 

mamadeiras; arrastadeiras; cintos para uso médico; 

almofadas de aquecimento quimicamente activadas 

para uso médico; preservativos; contraceptivos não 

químicos; packs adesivos de arrefecimento para uso 

médico; almofadas adesivas de arrefecimento para 
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uso médico; packs de arrefecimento revestidos com 

substâncias químicas prontas para reagir quando 

necessário para uso médico; packs de arrefecimento 

c he io s d e s ub s t â n c i a s qu í m i c a s p ro nt a s p a r a 

reagir quando necessário para uso médico; packs 

de a r refec i mento pa ra u so méd ic o; a l mofada s 

de a r refe c i mento reve s t id a s c om sub s t â nc i a s 

químicas prontas para reagir quando necessár io 

para f ins médicos; a lmofadas de ar refec imento 

cheias de substâncias químicas prontas para reagir 

quando necessár io para f ins médicos; a lmofadas 

d e a r refe c i mento pa r a u s o mé d i c o; fo l h a s d e 

arrefecimento revestidas com substâncias químicas 

em gel prontas para reagir quando necessário para 

f ins médicos; folhas de arrefec imento cheias de 

substâncias químicas em gel prontas para reagir 

quando necessár io para f ins médicos; pipetas de 

gotejamento [para uso médico]; limpadores de orelhas; 

dispositivos para a lavagem dos olhos para uso médico; 

oculares (recipientes para lavagem e aplicação de 

colíricos nos olhos); copos de alimentação [para fins 

médicos]; protetores de dedos [para uso médico]; 

almofadas de arrefecimento do tipo gel para absorção 

de ca lor súbito no corpo huma no; a lmofadas de 

arrefecimento do tipo gel para irradiar calor súbito 

no corpo humano; emplastros de arrefec imento 

do tipo gel para absorção de calor súbito no corpo 

humano; emplastros de arrefecimento do tipo gel para 

irradiar calor súbito no corpo humano; luvas para uso 

médico; adesivos de aquecimento para uso medicinal; 

almofadas adesivas de aquecimento para uso médico; 

packs de aquecimento revestidos com substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário para fins 

médicos; packs de aquecimento cheios de substâncias 

químicas prontas para reagir quando necessário para 

fins médicos; packs de aquecimento para uso médico; 

almofadas de aquecimento revestidas com substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário para 

f ins médicos; a lmofadas de aquecimento cheias 

de substâncias químicas prontas a reagir quando 

n e c e s s á r i o p a r a f i n s m é d i c o s; a l m o f a d a s d e 

aquecimento para uso médico; folhas de aquecimento 

revestidas com substâncias químicas tipo gel prontas a 

reagir quando necessário para fins médicos; folhas de 

aquecimento cheias de substâncias químicas tipo gel 

prontas a reagir quando necessário para fins médicos; 

almofadas para sacos de gelo com gel de arrefecimento 

para uso medicinal; sacos de gelo para uso médico; 

almofadas de gelo para uso médico; mamadeiras; 

chupetas para bebés; máscaras sanitárias para uso 

médico; l igaduras de suporte; catguts cirúrgicos; 

apa rel hos e i nst r u mentos c i r ú rg ic os, méd ic os, 

dentários e veterinários; tetinas; termómetros para 

uso médico; mictórios [para fins médicos]; pulseiras 

para uso médico; máscaras sanitárias; aparelhos e 

instrumentos médicos; aparelhos de cuidados médicos 

para hipertermia (para uso doméstico); tampões para 

proteção de ouvidos; tampões para os ouvidos (para 

uso médico); tampões para os ouvidos [para proteger 

os ouvidos]; implantes auditivos (para uso médico); 

inst rumentos de proteção aud it iva sob a for ma 

de tampões de ouvidos; tampões para os ouvidos 

[dispositivos de proteção auditiva]; f itas adesivas 

(aparelhos utilizados na prevenção do ressono); fitas 

adesivas terapêuticas para a boca para prevenção 

do ressonar (aparelhos utilizados na prevenção do 

ressono).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200200

[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 : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de 

sutura; olhos artificiais; membros artificiais; dentes 

artif iciais; membranas para o tímpano artif iciais; 

mamadeiras; arrastadeiras; cintos para uso médico; 

almofadas de aquecimento quimicamente activadas 

para uso médico; preservativos; contraceptivos não 

químicos; packs adesivos de arrefecimento para uso 

médico; almofadas adesivas de arrefecimento para 

uso médico; packs de arrefecimento revestidos com 

substâncias químicas prontas para reagir quando 

necessário para uso médico; packs de arrefecimento 

c he io s d e s ub s t â n c i a s qu í m i c a s p ro nt a s p a r a 

reagir quando necessário para uso médico; packs 

de a r refec i mento pa ra u so méd ic o; a l mofada s 

de a r refe c i mento reve s t id a s c om sub s t â nc i a s 
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químicas prontas para reagir quando necessár io 

para f ins médicos; a lmofadas de ar refec imento 

cheias de substâncias químicas prontas para reagir 

quando necessár io para f ins médicos; a lmofadas 

d e a r refe c i mento pa r a u s o mé d i c o; fo l h a s d e 

arrefecimento revestidas com substâncias químicas 

em gel prontas para reagir quando necessário para 

f ins médicos; folhas de arrefec imento cheias de 

substâncias químicas em gel prontas para reagir 

quando necessár io para f ins médicos; pipetas de 

gotejamento [para uso médico]; limpadores de orelhas; 

dispositivos para a lavagem dos olhos para uso médico; 

oculares (recipientes para lavagem e aplicação de 

colíricos nos olhos); copos de alimentação [para fins 

médicos]; protetores de dedos [para uso médico]; 

almofadas de arrefecimento do tipo gel para absorção 

de ca lor súbito no corpo humano; a lmofadas de 

arrefecimento do tipo gel para irradiar calor súbito 

no corpo humano; emplastros de arrefec imento 

do tipo gel para absorção de calor súbito no corpo 

humano; emplastros de arrefecimento do tipo gel para 

irradiar calor súbito no corpo humano; luvas para uso 

médico; adesivos de aquecimento para uso medicinal; 

almofadas adesivas de aquecimento para uso médico; 

packs de aquecimento revestidos com substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário para fins 

médicos; packs de aquecimento cheios de substâncias 

químicas prontas para reagir quando necessário para 

fins médicos; packs de aquecimento para uso médico; 

almofadas de aquecimento revestidas com substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário para 

f ins médicos; a lmofadas de aquecimento cheias 

de substâncias químicas prontas a reagir quando 

n e c e s s á r i o p a r a f i n s m é d i c o s; a l m o f a d a s d e 

aquecimento para uso médico; folhas de aquecimento 

revestidas com substâncias químicas tipo gel prontas a 

reagir quando necessário para fins médicos; folhas de 

aquecimento cheias de substâncias químicas tipo gel 

prontas a reagir quando necessário para fins médicos; 

almofadas para sacos de gelo com gel de arrefecimento 

para uso medicinal; sacos de gelo para uso médico; 

almofadas de gelo para uso médico; mamadeiras; 

chupetas para bebés; máscaras sanitárias para uso 

médico; l igaduras de suporte; catguts cirúrgicos; 

apa rel hos e i nst r u mentos c i r ú rg ic os, méd ic os, 

dentários e veterinários; tetinas; termómetros para 

uso médico; mictórios [para fins médicos]; pulseiras 

para uso médico; máscaras sanitárias; aparelhos e 

instrumentos médicos; aparelhos de cuidados médicos 

para hipertermia (para uso doméstico); tampões para 

proteção de ouvidos; tampões para os ouvidos (para 

uso médico); tampões para os ouvidos [para proteger 

os ouvidos]; implantes auditivos (para uso médico); 

inst rumentos de proteção aud it iva sob a for ma 

de tampões de ouvidos; tampões para os ouvidos 

[dispositivos de proteção auditiva]; f itas adesivas 

(aparelhos utilizados na prevenção do ressono); fitas 

adesivas terapêuticas para a boca para prevenção 

do ressonar (aparelhos utilizados na prevenção do 

ressono).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200204

[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 : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de 

sutura; olhos artificiais; membros artificiais; dentes 

artif iciais; membranas para o tímpano artif iciais; 

mamadeiras; arrastadeiras; cintos para uso médico; 

almofadas de aquecimento quimicamente activadas 

para uso médico; preservativos; contraceptivos não 

químicos; packs adesivos de arrefecimento para uso 

médico; almofadas adesivas de arrefecimento para 

uso médico; packs de arrefecimento revestidos com 

substâncias químicas prontas para reagir quando 

necessário para uso médico; packs de arrefecimento 

c he io s d e s ub s t â n c i a s qu í m i c a s p ro nt a s p a r a 

reagir quando necessário para uso médico; packs 

de a r refec i mento pa ra u so méd ic o; a l mofada s 

de a r refe c i mento reve s t id a s c om sub s t â nc i a s 

químicas prontas para reagir quando necessár io 

para f ins médicos; a lmofadas de ar refec imento 

cheias de substâncias químicas prontas para reagir 

quando necessár io para f ins médicos; a lmofadas 

d e a r refe c i mento pa r a u s o mé d i c o; fo l h a s d e 

arrefecimento revestidas com substâncias químicas 
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em gel prontas para reagir quando necessário para 

f ins médicos; folhas de arrefec imento cheias de 

substâncias químicas em gel prontas para reagir 

quando necessár io para f ins médicos; pipetas de 

gotejamento [para uso médico]; limpadores de orelhas; 

dispositivos para a lavagem dos olhos para uso médico; 

oculares (recipientes para lavagem e aplicação de 

colíricos nos olhos); copos de alimentação [para fins 

médicos]; protetores de dedos [para uso médico]; 

almofadas de arrefecimento do tipo gel para absorção 

de ca lor súbito no corpo humano; a lmofadas de 

arrefecimento do tipo gel para irradiar calor súbito 

no corpo humano; emplastros de arrefec imento 

do tipo gel para absorção de calor súbito no corpo 

humano; emplastros de arrefecimento do tipo gel para 

irradiar calor súbito no corpo humano; luvas para uso 

médico; adesivos de aquecimento para uso medicinal; 

almofadas adesivas de aquecimento para uso médico; 

packs de aquecimento revestidos com substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário para fins 

médicos; packs de aquecimento cheios de substâncias 

químicas prontas para reagir quando necessário para 

fins médicos; packs de aquecimento para uso médico; 

almofadas de aquecimento revestidas com substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário para 

f ins médicos; a lmofadas de aquecimento cheias 

de substâncias químicas prontas a reagir quando 

n e c e s s á r i o p a r a f i n s m é d i c o s; a l m o f a d a s d e 

aquecimento para uso médico; folhas de aquecimento 

revestidas com substâncias químicas tipo gel prontas a 

reagir quando necessário para fins médicos; folhas de 

aquecimento cheias de substâncias químicas tipo gel 

prontas a reagir quando necessário para fins médicos; 

almofadas para sacos de gelo com gel de arrefecimento 

para uso medicinal; sacos de gelo para uso médico; 

almofadas de gelo para uso médico; mamadeiras; 

chupetas para bebés; máscaras sanitárias para uso 

médico; l igaduras de suporte; catguts cirúrgicos; 

apa rel hos e i nst r u mentos c i r ú rg ic os, méd ic os, 

dentários e veterinários; tetinas; termómetros para 

uso médico; mictórios [para fins médicos]; pulseiras 

para uso médico; máscaras sanitárias; aparelhos e 

instrumentos médicos; aparelhos de cuidados médicos 

para hipertermia (para uso doméstico); tampões para 

proteção de ouvidos; tampões para os ouvidos (para 

uso médico); tampões para os ouvidos [para proteger 

os ouvidos]; implantes auditivos (para uso médico); 

inst rumentos de proteção aud it iva sob a for ma 

de tampões de ouvidos; tampões para os ouvidos 

[dispositivos de proteção auditiva]; f itas adesivas 

(aparelhos utilizados na prevenção do ressono); fitas 

adesivas terapêuticas para a boca para prevenção 

do ressonar (aparelhos utilizados na prevenção do 

ressono).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200208

[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 : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de 

sutura; olhos artificiais; membros artificiais; dentes 

artif iciais; membranas para o tímpano artif iciais; 

mamadeiras; arrastadeiras; cintos para uso médico; 

almofadas de aquecimento quimicamente activadas 

para uso médico; preservativos; contraceptivos não 

químicos; packs adesivos de arrefecimento para uso 

médico; almofadas adesivas de arrefecimento para 

uso médico; packs de arrefecimento revestidos com 

substâncias químicas prontas para reagir quando 

necessário para uso médico; packs de arrefecimento 

c he io s d e s ub s t â n c i a s qu í m i c a s p ro nt a s p a r a 

reagir quando necessário para uso médico; packs 

de a r refec i mento pa ra u so méd ic o; a l mofada s 

de a r refe c i mento reve s t id a s c om sub s t â nc i a s 

químicas prontas para reagir quando necessár io 

para f ins médicos; a lmofadas de ar refec imento 

cheias de substâncias químicas prontas para reagir 

quando necessár io para f ins médicos; a lmofadas 

d e a r refe c i mento pa r a u s o mé d i c o; fo l h a s d e 

arrefecimento revestidas com substâncias químicas 

em gel prontas para reagir quando necessário para 

f ins médicos; folhas de arrefec imento cheias de 

substâncias químicas em gel prontas para reagir 

quando necessár io para f ins médicos; pipetas de 

gotejamento [para uso médico]; limpadores de orelhas; 

dispositivos para a lavagem dos olhos para uso médico; 
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oculares (recipientes para lavagem e aplicação de 

colíricos nos olhos); copos de alimentação [para fins 

médicos]; protetores de dedos [para uso médico]; 

almofadas de arrefecimento do tipo gel para absorção 

de ca lor súbito no corpo humano; a lmofadas de 

arrefecimento do tipo gel para irradiar calor súbito 

no corpo humano; emplastros de arrefec imento 

do tipo gel para absorção de calor súbito no corpo 

humano; emplastros de arrefecimento do tipo gel para 

irradiar calor súbito no corpo humano; luvas para uso 

médico; adesivos de aquecimento para uso medicinal; 

almofadas adesivas de aquecimento para uso médico; 

packs de aquecimento revestidos com substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário para fins 

médicos; packs de aquecimento cheios de substâncias 

químicas prontas para reagir quando necessário para 

fins médicos; packs de aquecimento para uso médico; 

almofadas de aquecimento revestidas com substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário para 

f ins médicos; a lmofadas de aquecimento cheias 

de substâncias químicas prontas a reagir quando 

n e c e s s á r i o p a r a f i n s m é d i c o s; a l m o f a d a s d e 

aquecimento para uso médico; folhas de aquecimento 

revestidas com substâncias químicas tipo gel prontas a 

reagir quando necessário para fins médicos; folhas de 

aquecimento cheias de substâncias químicas tipo gel 

prontas a reagir quando necessário para fins médicos; 

almofadas para sacos de gelo com gel de arrefecimento 

para uso medicinal; sacos de gelo para uso médico; 

almofadas de gelo para uso médico; mamadeiras; 

chupetas para bebés; máscaras sanitárias para uso 

médico; l igaduras de suporte; catguts cirúrgicos; 

apa rel hos e i nst r u mentos c i r ú rg ic os, méd ic os, 

dentários e veterinários; tetinas; termómetros para 

uso médico; mictórios [para fins médicos]; pulseiras 

para uso médico; máscaras sanitárias; aparelhos e 

instrumentos médicos; aparelhos de cuidados médicos 

para hipertermia (para uso doméstico); tampões para 

proteção de ouvidos; tampões para os ouvidos (para 

uso médico); tampões para os ouvidos [para proteger 

os ouvidos]; implantes auditivos (para uso médico); 

inst rumentos de proteção aud it iva sob a for ma 

de tampões de ouvidos; tampões para os ouvidos 

[dispositivos de proteção auditiva]; f itas adesivas 

(aparelhos utilizados na prevenção do ressono); fitas 

adesivas terapêuticas para a boca para prevenção 

do ressonar (aparelhos utilizados na prevenção do 

ressono).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200212

[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 : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de 

sutura; olhos artificiais; membros artificiais; dentes 

artif iciais; membranas para o tímpano artif iciais; 

mamadeiras; arrastadeiras; cintos para uso médico; 

almofadas de aquecimento quimicamente activadas 

para uso médico; preservativos; contraceptivos não 

químicos; packs adesivos de arrefecimento para uso 

médico; almofadas adesivas de arrefecimento para 

uso médico; packs de arrefecimento revestidos com 

substâncias químicas prontas para reagir quando 

necessário para uso médico; packs de arrefecimento 

c he io s d e s ub s t â n c i a s qu í m i c a s p ro nt a s p a r a 

reagir quando necessário para uso médico; packs 

de a r refec i mento pa ra u so méd ic o; a l mofada s 

de a r refe c i mento reve s t id a s c om sub s t â nc i a s 

químicas prontas para reagir quando necessár io 

para f ins médicos; a lmofadas de ar refec imento 

cheias de substâncias químicas prontas para reagir 

quando necessár io para f ins médicos; a lmofadas 

d e a r refe c i mento pa r a u s o mé d i c o; fo l h a s d e 

arrefecimento revestidas com substâncias químicas 

em gel prontas para reagir quando necessário para 

f ins médicos; folhas de arrefec imento cheias de 

substâncias químicas em gel prontas para reagir 

quando necessár io para f ins médicos; pipetas de 

gotejamento [para uso médico]; limpadores de orelhas; 

dispositivos para a lavagem dos olhos para uso médico; 

oculares (recipientes para lavagem e aplicação de 

colíricos nos olhos); copos de alimentação [para fins 

médicos]; protetores de dedos [para uso médico]; 

almofadas de arrefecimento do tipo gel para absorção 
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de ca lor súbito no corpo humano; a lmofadas de 

arrefecimento do tipo gel para irradiar calor súbito 

no corpo humano; emplastros de arrefec imento 

do tipo gel para absorção de calor súbito no corpo 

humano; emplastros de arrefecimento do tipo gel para 

irradiar calor súbito no corpo humano; luvas para uso 

médico; adesivos de aquecimento para uso medicinal; 

almofadas adesivas de aquecimento para uso médico; 

packs de aquecimento revestidos com substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário para fins 

médicos; packs de aquecimento cheios de substâncias 

químicas prontas para reagir quando necessário para 

fins médicos; packs de aquecimento para uso médico; 

almofadas de aquecimento revestidas com substâncias 

químicas prontas a reagir quando necessário para 

f ins médicos; a lmofadas de aquecimento cheias 

de substâncias químicas prontas a reagir quando 

ne c e s s á a r io pa r a f i n s mé d ic o s; a l mof a d a s d e 

aquecimento para uso médico; folhas de aquecimento 

revestidas com substâncias químicas tipo gel prontas a 

reagir quando necessário para fins médicos; folhas de 

aquecimento cheias de substâncias químicas tipo gel 

prontas a reagir quando necessário para fins médicos; 

almofadas para sacos de gelo com gel de arrefecimento 

para uso medicinal; sacos de gelo para uso médico; 

almofadas de gelo para uso médico; mamadeiras; 

chupetas para bebés; máscaras sanitárias para uso 

médico; l igaduras de suporte; catguts cirúrgicos; 

apa rel hos e i nst r u mentos c i r ú rg ic os, méd ic os, 

dentários e veterinários; tetinas; termómetros para 

uso médico; mictórios [para fins médicos]; pulseiras 

para uso médico; máscaras sanitárias; aparelhos e 

instrumentos médicos; aparelhos de cuidados médicos 

para hipertermia (para uso doméstico); tampões para 

proteção de ouvidos; tampões para os ouvidos (para 

uso médico); tampões para os ouvidos [para proteger 

os ouvidos]; implantes auditivos (para uso médico); 

inst rumentos de proteção aud it iva sob a for ma 

de tampões de ouvidos; tampões para os ouvidos 

[dispositivos de proteção auditiva]; f itas adesivas 

(aparelhos utilizados na prevenção do ressono); fitas 

adesivas terapêuticas para a boca para prevenção 

do ressonar (aparelhos utilizados na prevenção do 

ressono).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200221

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

[730]  Requerente : THOMASTIK-INFELD 

Gesellschaft m.b.H.

  Endereço : Diehlgasse 27, A-1050 Wien, Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200222

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

[730]  Requerente : THOMASTIK-INFELD 

Gesellschaft m.b.H.

  Endereço : Diehlgasse 27, A-1050 Wien, Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos :  

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200248

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : EVA AIRWAYS CORPORATION

  Endereço : No. 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu, 

Taoyuan Hsien, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200249

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : EVA AIRWAYS CORPORATION



N.º 42 — 19-10-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15945

  Endereço : No. 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu, 

Taoyuan Hsien, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200250

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : EVA AIRWAYS CORPORATION

  Endereço : No. 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu, 

Taoyuan Hsien, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200251

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : EVA AIRWAYS CORPORATION

  Endereço : No. 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu, 

Taoyuan Hsien, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200264

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodr igo Rodr igues, nº. 223-225, 16º 

andar, freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200275

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1755 1 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200276

[220]  Data de pedido : 2022/08/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200316

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : PAJ, Inc.

  Endereço : 18325 Waterview Parkway Dallas, 

Texas 75252, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200317

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : PAJ, Inc.

  Endereço : 18325 Waterview Parkway Dallas, 

Texas 75252, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200326

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New 

Jersey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos veterinários 

para o tratamento de doenças renais em cães e gatos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200327

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New 

Jersey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos veterinários 

para o tratamento de doenças renais em cães e gatos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200328

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New 

Jersey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos veterinários 

para o tratamento de doenças renais em cães e gatos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200331

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 400

1 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200332

[220]  Data de pedido : 2022/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 400

1 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200358

[220]  Data de pedido : 2022/08/11

[730]  Requerente : 

 ZENZE MEDIA LIMITED

  Endereço : 69 B 10 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200359

[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 : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200361

[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 : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200372

[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 : 42

[511]  S er v iç o s : Sof t wa re c omo ser v iç o (Sa a S); 

aluguer de espaço de memória de servidor eletrónico; 

fornecimento de software não descarregável para 

gestão de d isposit ivos de memór ia; ser v iços de 

des ig n relac ionados c om c i rcu itos i nteg rados; 

c onc epç ão e ma nutenç ão de sem ic ondutores e 

máquinas e sistemas de fabrico de semicondutores; 

serviços de aconselhamento e consultoria (técnica) 

relac ionados com semicondutores e máquinas e 

sistemas de fabrico de semicondutores; concepção de 

software informático, programação de computador, e 

manutenção de software informático; monitorização 

de sistemas informáticos para detecção de acesso 

não autorizado ou violação de dados; monitorização 

de sistemas informáticos para detecção de avarias; 

ser v iços de computação quânt ica; prestação de 

conselhos técnicos relacionados com computadores; 

ensaio ou investigação sobre semicondutores; serviços 

de consultoria (técnica) na área dos semicondutores; 

investigação no domínio da inteligência artificial; 

oferta de utilização temporária de software em linha 

não descarregável; fornecimento de software online 

não descarregável acedido através de rede para gestão 

remota de dispositivos de armazenamento; computação 

em nuvem; a lug uer de sof t wa re; for nec i mento 

temporário de utilização de programas informáticos 

não descarregáveis; fornecimento de programas 

informáticos on-line não descarregáveis para a gestão 

e controlo de dispositivos de armazenamento.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/05/11  Japão

N.º 2022-053118

[210]  N.º : N/200384

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Lim, Soo Hyun

  E ndere ç o : 906-2102, 50, G i reu m-ro 9-g i l, 

Seongbuk-gu, Seoul, 02721, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200385

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 
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ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos para o registo, a transmissão, a 

reprodução de som ou de imagens; equipamentos para 

o tratamento de informação; aparelho de comunicação 

de dados que transmite dados e informações para 

bases de dados; aparelho de armazenamento de 

dados; aparelho de medição de valores relativos à 

aptidão física e ao exercício; aparelhos e instrumentos 

de qu ím ica; aparelhos laborator ia is c ient í f icos 

reut i l i záveis; câmaras; lentes ópt icas; lentes de 

contacto; óculos intel igentes; óculos e lentes de 

contacto; óculos [óptica]; artigos de oculista; aparelhos 

e instrumentos ópticos; chips de computador; circuitos 

integrados; aparelhos de telecomunicações para redes 

móveis para o envio, recepção e armazenamento 

de dados d ig ita i s; c omputadores, ha rdwa re de 

computador, periféricos de computador, ecrãs tácteis 

interactivos, interfaces [para computadores]; relógios 

inteligentes smartphones; auscultadores; auriculares; 

auriculares, óculos de protecção e óculos de realidade 

v i r tua l e aumentada; malas para computadores 

portáteis; dispositivos periféricos; periféricos de 

computadores portáteis de uso pessoal, interfaces, 

controladores e comandos remotos para utilização 

com computadores, hardware informático, aparelhos 

e instrumentos de telecomunicações, smartphones, 

relógios intel igentes, auscultadores, auriculares, 

dispositivos de media streaming, leitores multimédia 

portáteis, câmaras, auscultadores de realidade virtual 

e aumentada, óculos de protecção e óculos, e óculos 

inteligentes; software de computador; software para 

aceder, navegar e pesquisar ficheiros de áudio e vídeo 

descarregáveis, informações e comentários disponíveis 

online a partir de bases de dados ou da Internet; 

software de realidade virtual e aumentada; suportes 

de gravação digital; ficheiros de áudio, ficheiros de 

imagem, f icheiros de vídeo, f icheiros de música e 

conteúdo multimédia descarregáveis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/14  Canadá

N.º 2,166,402

[210]  N.º : N/200386

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos 

e cirúrgicos; imagiologia cirúrgica e terapêutica, 

aparelhos e dispositivos de diagnóstico e monitorização 

que utilizam realidade virtual e aumentada; sensores, 

monitores, aparelhos de medição, e ecrãs para a 

saúde, forma física, exercício e bem-estar; aparelhos e 

equipamentos médicos para diagnóstico e terapia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/14  Canadá

N.º 2,166,402

[210]  N.º : N/200388

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos para o registo, a transmissão, a 

reprodução de som ou de imagens; equipamentos para 

o tratamento de informação; aparelho de comunicação 

de dados que transmite dados e informações para 

bases de dados; aparelho de armazenamento de 

dados; aparelho de medição de valores relativos à 

aptidão física e ao exercício; aparelhos e instrumentos 

de qu ím ica; aparelhos laborator ia is c ient í f icos 

reut i l i záveis; câmaras; lentes ópt icas; lentes de 

contacto; óculos intel igentes; óculos e lentes de 

contacto; óculos [óptica]; artigos de oculista; aparelhos 

e instrumentos ópticos; chips de computador; circuitos 

integrados; aparelhos de telecomunicações para redes 

móveis para o envio, recepção e armazenamento 

de dados d ig ita i s; c omputadores, ha rdwa re de 

computador, periféricos de computador, ecrãs tácteis 

interactivos, interfaces [para computadores]; relógios 

inteligentes smartphones; auscultadores; auriculares; 

auriculares, óculos de protecção e óculos de realidade 

v i r tua l e aumentada; malas para computadores 

portáteis; dispositivos periféricos; periféricos de 

computadores portáteis de uso pessoal, interfaces, 
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controladores e comandos remotos para utilização 

com computadores, hardware informático, aparelhos 

e instrumentos de telecomunicações, smartphones, 

relógios intel igentes, auscultadores, auriculares, 

dispositivos de media streaming, leitores multimédia 

portáteis, câmaras, auscultadores de realidade virtual 

e aumentada, óculos de protecção e óculos, e óculos 

inteligentes; software de computador; software para 

aceder, navegar e pesquisar ficheiros de áudio e vídeo 

descarregáveis, informações e comentários disponíveis 

online a partir de bases de dados ou da Internet; 

software de realidade virtual e aumentada; suportes 

de gravação digital; ficheiros de áudio, ficheiros de 

imagem, f icheiros de vídeo, f icheiros de música e 

conteúdo multimédia descarregáveis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/18  Canadá

N.º 2,167,560

[210]  N.º : N/200389

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos 

e cirúrgicos; imagiologia cirúrgica e terapêutica, 

aparelhos e dispositivos de diagnóstico e monitorização 

que utilizam realidade virtual e aumentada; sensores, 

monitores, aparelhos de medição, e ecrãs para a 

saúde, forma física, exercício e bem-estar; aparelhos e 

equipamentos médicos para diagnóstico e terapia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/18  Canadá

N.º 2,167,560

[210]  N.º : N/200390

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

no campo da medicina e da cirurgia; investigação 

no c a mp o do s s er v i ç o s mé d i c o s e c i r ú rg i c o s, 

produtos, aparelhos, equipamento, instrumentos e 

preparações; serviços de concepção e desenvolvimento 

relacionados com dispositivos médicos, hardware e 

periféricos informáticos; concepção, desenvolvimento, 

manutenção e actualização de software informático; 

programação de computadores; criação e manutenção 

de websites; concepção e manutenção de bases de 

dados informáticas; armazenamento electrónico 

de d ado s; s er v iç o s de c omput aç ão em nuvem; 

fornecimento de software não descarregável; serviços 

de consultoria para o desenvolvimento de sistemas 

informáticos, bases de dados e aplicações; consultoria 

em segurança informática e segurança de dados; 

serviços de encriptação de dados; fornecimento de 

informações de hardware ou software de computador 

on-l i ne; ma nutenção, repa ração e ac tua l i zação 

de hardware, sof tware, per i fér icos e apl icações 

informáticas; serviços técnicos de aconselhamento e 

apoio relacionados com produtos médicos e cirúrgicos, 

aparelhos, equipamento, instrumentos, hardware e 

software informático; fornecimento de motores de 

busca para obtenção de dados através da Internet e 

outras redes de comunicações electrónicas; criação de 

índices de informação online, sites e outros recursos 

disponíveis na Internet e outras redes de comunicações 

electrónicas; fornecimento de um portal Internet 

que permite aos utilizadores visualizar e descarregar 

livros electrónicos, publicações e outros documentos; 

s e r v i ç o s d e a n á l i s e s e p e s qu i s a s i nd u s t r i a i s; 

investigação médica; serviços de laboratórios médicos; 

serviços de informação, aconselhamento e consultoria 

relacionados com todos os aspectos acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/18  Canadá

N.º 2,167,560

[210]  N.º : N/200391

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços educativos e de formação para 

profissionais médicos e de saúde utilizando a realidade 

virtual e aumentada; serviços de medicina, saúde, 

fitness, exercício e testes de bem-estar, imagiologia, 

diagnóstico, rastreio, aval iação, monitorização e 

aconselhamento, ut i l i zando rea l idade v i r tua l e 

aumentada; fornecimento de informações nas áreas de 

cuidados médicos, saúde, forma física, exercício e bem-

estar; fornecimento de um website com informações 

sobre cuidados médicos, saúde, forma física, exercício 

e bem-estar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/18  Canadá

N.º 2,167,560

[210]  N.º : N/200396

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

3715

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200397

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

3715

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200398

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

3715

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200399

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

3715

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200401

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

 JIANGZHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 788

 No.788 Huoju Avenue, Gaoxin Dev District, Nanchang 

City, Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200402

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

 JIANGZHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 788

 No.788 Huoju Avenue, Gaoxin Dev District, Nanchang 

City, Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200409

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : Stamer Musikanlagen GmbH

  Endereço : Magdeburger Straße 8, 66606 St. 

Wendel, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200415

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200416

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200417

[220]  Data de pedido : 2022/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19

9 182

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200448

[220]  Data de pedido : 2022/08/15

[730]  Requerente : 

 DAIO PAPER CORPORATION

  Endereço : 2

60 , 799-0402

 2-60, Mishima-Kamiya-cho, Shikokuchuo-Shi Ehime-

ken 799-0402 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200449

[220]  Data de pedido : 2022/08/15

[730]  Requerente : 

 DAIO PAPER CORPORATION

  Endereço : 2

60 , 799-0402

 2-60, Mishima-Kamiya-cho, Shikokuchuo-Shi Ehime-

ken 799-0402 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200451

[220]  Data de pedido : 2022/08/15

[730]  Requerente : Jekaterina Pinko

  Endereço : Vi lnius, Č.Sugiharos g.13-16 LT-

05115, Lietuva

  Nacionalidade :  Lituana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200453

[220]  Data de pedido : 2022/08/15

[730]  Requerente : KWANG YANG MOTOR CO., 

LTD.

  Endereço : No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 

District, Kaohsiung, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Motociclos; motociclos elétricos.

[540]  Marca : 



15954    42   2022  10  19 

[210]  N.º : N/200454

[220]  Data de pedido : 2022/08/15

[730]  Requerente : KWANG YANG MOTOR CO., 

LTD.

  Endereço : No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 

District, Kaohsiung, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Motociclos; motociclos elétricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200458

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

resorts  e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes self-service , 

restaurantes hot pot , restaurantes de grelhados, 

cantinas, snack-bars , bares de sashimi  e de 

sushi , balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão ( lounge ), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para dine in , para 

take away  e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de 

reunião.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho.

[210]  N.º : N/200459

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

 CHEANG KUOK HONG

  Endereço : 氹 9/B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200460

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200461

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200462

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200463

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200464

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200465

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200466

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : Shiseido Americas Corporation

  Endereço : 390 Madison Avenue, 15th Floor, New 

York, NY 10017 US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações 

para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções 

capilares; dentífricos; soros para a pele não medicinais; 

soros de beleza; preparações não medicinais para os 

cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200467

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : Shiseido Americas Corporation

  Endereço : 390 Madison Avenue, 15th Floor, New 

York, NY 10017 US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações 

para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções 
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capilares; dentífricos; tónicos para a pele; preparações 

cosméticas de limpeza para o rosto; preparações não 

medicinais para os cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200470

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

 TO MAN LAI

  Endereço : 26N

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 7489C

 Pantone 3425C

[210]  N.º : N/200471

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

 KIRII SANSHUI BUILDING MATERIALS FTY. 

LTD.

  Endereço : 

13

 No. 13 Yongye Road, Yundonghai Street, Sanshui 

District, Foshan City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200472

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

 KIRII SANSHUI BUILDING MATERIALS FTY. 

LTD.

  Endereço : 

13

 No. 13 Yongye Road, Yundonghai Street, Sanshui 

District, Foshan City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200473

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 12

1201 12005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200474

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 12

1201 12005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200475

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 12

1201 12005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200479

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : Zimmermann Wear Pty Ltd

  Endereço : 120 Dunning Avenue, Rosebery NSW 

2018, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos e lentes de contacto; óculos; 

óculos de sol; estojos para óculos; correntes para 

óculos; cordões de óculos; armações de óculos; capas 

para smartphones; coberturas para smartphones; 

c o r r e i a s p a r a t e l e f o n e s m ó v e i s;  c a p a s p a r a 

computadores tablet; estojos para computadores tablet; 

sacolas adaptadas para computadores portáteis; bolsas 

para computadores portáteis; aplicações de software 

in for mát ico descar regáveis; sof tware; supor tes 

gravados e descarregáveis; f ichei ros de imagem 

descarregáveis; suportes digitais descarregáveis, 

nomeadamente coleccionáveis digitais, títulos de valor 

digitais e arte digital; títulos de valor não fungíveis 

( NFTs ); relógios inteligentes; dispositivos de uso 

corporal para registo de actividade f ísica; óculos 

intel igentes; auscultadores de real idade v ir tual; 

auriculares; máscaras de proteção, não sendo para fins 

medicinais; publicações electrónicas descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200480

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : Zimmermann Wear Pty Ltd

  Endereço : 120 Dunning Avenue, Rosebery NSW 

2018, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Joalharia; metais preciosos e suas 

ligas; metais preciosos em bruto ou semitrabalhados; 

pedras preciosas e semipreciosas; ornamentos para 

o cabelo de metais preciosos (joalhar ia); art igos 

decorativos [bijuteria ou joalharia] para uso pessoal; 

instrumentos cronométricos e de relojoaria; caixas 

para jóias; caixas de apresentação para joalharia; 

r e c i p i e nt e s e s p e c i a l m e nt e a d a p t a d o s p a r a a 

apresentação e exibição de jóias ou relógios de pulso; 

estojos em rolo para joalharia; elementos de joalharia; 

botões de punho; alfinetes de gravatas; fixa [prende] 

–gravatas; porta-chaves de fantasia, correntes para 

chaves de fantasia, amuletos em jóias; relógios; caixas 

de relógios de parede ou de sala; relógios de pulso; 

caixas de relógios; pulseiras de relógios; pulseiras de 

relógio; correntes de relógios; caixas para apresentação 

de relógios; insígnias em metais preciosos; alfinete 

de adereço; moedas; medalhas; caixas em metais 

preciosos; figurinhas [estatuetas] em metais preciosos; 

estátuas em metais preciosos; objectos de arte em 

metais preciosos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200481

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : Zimmermann Wear Pty Ltd

  Endereço : 120 Dunning Avenue, Rosebery NSW 

2018, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos; sacos de mão; bolsas; malas 

para uso em viagem e bolsas de transporte múlti-usos; 

etiquetas para bagagem e malas para uso em viagem; 

porta-cartões de visita; carteiras para cartões de 

crédito; carteiras de bolso; caixas e estojos em couro 

ou em cartão-couro [couro artificial]; pastas [maletas]; 

estojos para chaves [marroquinaria]; etiquetas em 

couro; mochilas [com duas alças]; malas de viagem; 

sacos para a lavagem (não ajustados); estojos para 
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maqu i l hagem, sem c onteúdo; g u a rda-chuva s e 

guarda-sóis; capas para chapéus-de-chuva; bengalas; 

coleiras, trelas e roupas para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200482

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : Zimmermann Wear Pty Ltd

  Endereço : 120 Dunning Avenue, Rosebery NSW 

2018, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

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

de banho e roupa relacionada, vestuário de praia e 

roupa relacionada; calçado; chapelaria; acessórios de 

vestuário como sendo cachecóis, lenços para usar na 

cabeça, luvas (vestuário); cintos (vestuário); bandanas 

[lenços para pescoço], gravatas e fitas para cabeça 

[vestuário], lenços de bolso; máscaras para dormir; 

coberturas faciais [vestuário], sem ser para uso médico 

ou sanitário; coberturas faciais [vestuário], sem ser 

para uso médico ou sanitário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200483

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : Zimmermann Wear Pty Ltd

  Endereço : 120 Dunning Avenue, Rosebery NSW 

2018, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : Ser v iços de venda a reta l ho e a 

grosso, incluindo os prestados on-line e através de 

uma plataforma de comércio electrónico; gestão 

de prog ra mas de f idel i zação de consu m idores; 

organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade; organização de desfiles de moda para 

fins promocionais; realização de eventos comerciais; 

disponibilização de um espaço de mercado online para 

compradores e vendedores de produtos e serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200485

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3008 10

115

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200486

[220]  Data de pedido : 2022/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3008 10

115

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200487

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200488

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos para o registo, a transmissão, a 

reprodução de som ou de imagens; equipamentos para 

o tratamento de informação; aparelho de comunicação 

de dados que transmite dados e informações para 

bases de dados; aparelho de armazenamento de 

dados; aparelho de medição de valores relativos à 

aptidão física e ao exercício; aparelhos e instrumentos 

de qu ím ica; aparelhos laborator ia is c ient í f icos 

reut i l i záveis; câmaras; lentes ópt icas; lentes de 

contacto; óculos intel igentes; óculos e lentes de 

contacto; óculos [óptica]; artigos de oculista; aparelhos 

e instrumentos ópticos; chips de computador; circuitos 

integrados; aparelhos de telecomunicações para redes 

móveis para o envio, recepção e armazenamento 

de dados d ig ita i s; c omputadores, ha rdwa re de 

computador, periféricos de computador, ecrãs tácteis 

interactivos, interfaces [para computadores]; relógios 

inteligentes smartphones; auscultadores; auriculares; 

auriculares, óculos de protecção e óculos de realidade 

v i r tua l e aumentada; malas para computadores 

portáteis; dispositivos periféricos; periféricos de 

computadores portáteis de uso pessoal, interfaces, 

controladores e comandos remotos para utilização 

com computadores, hardware informático, aparelhos 

e instrumentos de telecomunicações, smartphones, 

relógios intel igentes, auscultadores, auriculares, 

dispositivos de media streaming, leitores multimédia 

portáteis, câmaras, auscultadores de realidade virtual 

e aumentada, óculos de protecção e óculos, e óculos 

inteligentes; software de computador; software para 

aceder, navegar e pesquisar ficheiros de áudio e vídeo 

descarregáveis, informações e comentários disponíveis 

online a partir de bases de dados ou da Internet; 

software de realidade virtual e aumentada; suportes 

de gravação digital; ficheiros de áudio, ficheiros de 

imagem, f icheiros de vídeo, f icheiros de música e 

conteúdo multimédia descarregáveis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/24  Canadá

N.º 2,168,959

[210]  N.º : N/200489

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos 

e cirúrgicos; imagiologia cirúrgica e terapêutica, 

aparelhos e dispositivos de diagnóstico e monitorização 

que utilizam realidade virtual e aumentada; sensores, 

monitores, aparelhos de medição, e ecrãs para a 

saúde, forma física, exercício e bem-estar; aparelhos e 

equipamentos médicos para diagnóstico e terapia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/24  Canadá

N.º 2,168,959

[210]  N.º : N/200490

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

no campo da medicina e da cirurgia; investigação 
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no c a mp o do s s er v i ç o s mé d i c o s e c i r ú rg i c o s, 

produtos, aparelhos, equipamento, instrumentos e 

preparações; serviços de concepção e desenvolvimento 

relacionados com dispositivos médicos, hardware e 

periféricos informáticos; concepção, desenvolvimento, 

manutenção e actualização de software informático; 

programação de computadores; criação e manutenção 

de websites; concepção e manutenção de bases de 

dados informáticas; armazenamento electrónico 

de d ado s; s er v iç o s de c omput aç ão em nuvem; 

fornecimento de software não descarregável; serviços 

de consultoria para o desenvolvimento de sistemas 

informáticos, bases de dados e aplicações; consultoria 

em segurança informática e segurança de dados; 

serviços de encriptação de dados; fornecimento de 

informações de hardware ou software de computador 

on-l i ne; ma nutenção, repa ração e ac tua l i zação 

de hardware, sof tware, per i fér icos e apl icações 

informáticas; serviços técnicos de aconselhamento e 

apoio relacionados com produtos médicos e cirúrgicos, 

aparelhos, equipamento, instrumentos, hardware e 

software informático; fornecimento de motores de 

busca para obtenção de dados através da Internet e 

outras redes de comunicações electrónicas; criação de 

índices de informação online, sites e outros recursos 

disponíveis na Internet e outras redes de comunicações 

electrónicas; fornecimento de um portal Internet 

que permite aos utilizadores visualizar e descarregar 

livros electrónicos, publicações e outros documentos; 

s e r v i ç o s d e a n á l i s e s e p e s qu i s a s i nd u s t r i a i s; 

investigação médica; serviços de laboratórios médicos; 

serviços de informação, aconselhamento e consultoria 

relacionados com todos os aspectos acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/24  Canadá

N.º 2,168,959

[210]  N.º : N/200491

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços educativos e de formação para 

profissionais médicos e de saúde utilizando a realidade 

virtual e aumentada; serviços de medicina, saúde, 

fitness, exercício e testes de bem-estar, imagiologia, 

diagnóstico, rastreio, aval iação, monitorização e 

aconselhamento, ut i l i zando rea l idade v i r tua l e 

aumentada; fornecimento de informações nas áreas 

de cuidados médicos, saúde, forma física, exercício 

e bem-esta r; for nec i mento de u m webs ite c om 

informações sobre cuidados médicos, saúde, forma 

física, exercício e bem-estar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/24  Canadá

N.º 2,168,959

[210]  N.º : N/200492

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro, imitação de couro, peles e couros 

de animais e couro vegano; pasta para documentos; 

pastas [produtos em couro]; sacos; sacos reutilizáveis 

para as compras; sacos de praia; caixas em couro ou 

em cartão-couro; pastas [malas]; porta-cartões de 

visita; estojos em couro ou em cartão-couro [imitação 

de couro]; carteiras para cartões de crédito; sacos de caça 

[acessórios para guardar a caça]; sacos porta-fatos para 

viagem; malas de mão; porta-chaves [artigos em couro]; 

etiquetas em couro; correias em couro; etiquetas para 

malas de viagem; etiquetas para bagagem; estojos de 

música; chapéus-de-sol; carteiras de bolso; bolsas, 

carteiras; mochilas escolares; bandoleiras [correias] em 

couro; pegas de malas; malas; sacos de toilette; bolsas 

para ferramentas; sacos de viagem; chapéus-de-chuva; 

estojos [caixinhas] para artigos de higiene pessoal; 

bengalas; bengalas; bagagem e sacos de transporte; 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengala; coleiras, 

trelas e vestuário para animais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/24  Canadá

N.º 2,169,026
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[210]  N.º : N/200493

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos; jogos; artigos de brincar; 

materiais didácticos sob a forma de jogos; cartas de 

jogar; cartas de jogar; unidades portáteis para jogos 

de vídeo; aparelhos para jogos, excepto os adaptados 

para uso apenas em ecrãs ou em monitores; aparelhos 

de musculação; comandos para consolas de jogos; 

luvas para jogos; máscaras; máquinas para exercícios 

físicos; jogos e brinquedos portáteis com função de 

telecomunicação integrada; jogos portáteis com ecrãs 

de cristal líquido [lcd]; kits de modelos de montar em 

miniatura; bicicletas fixas de exercício; jogos de mesa; 

robôs de brincar; consolas de jogos; máquinas de jogos 

de vídeo; aparelhos de jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/24  Canadá

N.º 2,169,026

[210]  N.º : N/200494

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação, manutenção e reparação 

de aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos; 

desinfecção de aparelhos, instrumentos e dispositivos 

m é d i c o s e c i r ú r g i c o s; l i m p e z a d e a p a r e l h o s, 

instrumentos e dispositivos médicos e cirúrgicos; 

desinfeção de instrumentos cirúrgicos; irradiação de 

instrumentos médicos; esterilização de instrumentos 

médicos; instalação, manutenção e reparação de 

hardware e periféricos de computador; instalação, 

manutenção e reparação de maquinaria; a luguer 

de carregadores portáteis; recarga de baterias de 

veículos; informação, aconselhamento e consultoria 

relacionados com os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/24  Canadá

N.º 2,169,026

[210]  N.º : N/200495

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Ser v iços : Fornec imento de acesso a bases 

de dados; aluguer de tempo de acesso a uma base 

de dados informática; aluguer de tempo de acesso 

à s re de s i n for mát ic a s mu nd ia i s; c omu n ic aç ão 

telefónica móvel; comunicações por terminais de 

computadores; comunicações por redes de f ibra 

óptica; comunicações telefónicas; transmissão de 

mensagens e de imagens assistida por computador; 

serviços de cartazes electrónicos; fornecimento de 

in formações no domínio das telecomunicações; 

fornecimento de acesso a bases de dados; transmissão 

de mensagens; aluguer de aparelhos de transmissão 

de mensagens; disponibil ização de fóruns online; 

serviços de telechamadas; transmissão por satélite; 

aluguer de smartphones; transmissão de dados por 

fluxo contínuo [streaming]; aluguer de equipamento 

de telecomunicações; fornecimento de ligações por 

telecomunicações a uma rede informática mundial; 

ser v iços de encam inhamento e de l igação para 

telecomunicações; serviços telefónicos; aluguer de 

telefones; transmissão de ficheiros digitais; transmissão 

de correio electrónico; transmissão de podcasts; 

fornecimento de acesso a uma rede informática 

mundia l [fornecedores de serv iços]; d i fusão de 

vídeo-a-pedido (video-on-demand); transmissão sem 

fios [wireless]; transmissão de informação através de 

redes de comunicações electrónicas; fornecimento 

de acesso a dados e informações através de redes de 

comunicações electrónicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/24  Canadá

N.º 2,169,026
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[210]  N.º : N/200496

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington 

Delaware 19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de formação e educação 

médica, nomeadamente, fornec imento de au las, 

seminários e conferências interactivas ao vivo e 

on-line no domínio da medicina e dos cuidados de 

saúde; realização de formação médica e de cuidados 

de saúde sobre a utilização de dispositivos médicos 

e de cuidados de saúde; fornecimento de educação, 

formação e instrução em técnicas e procedimentos 

médicos e cirúrgicos; fornecimento de cursos de 

formação interactivos relacionados com procedimentos 

e produtos médicos e cirúrgicos; fornecimento de 

educação, formação e instrução; fornecimento de 

serviços educativos e de entretenimento e informação; 

organização e realização de conferências, seminários, 

workshops e exposições e fóruns educativos; realização 

de aulas de ginástica; serviços de jogo prestados online 

a partir de uma rede de computadores; aluguer de 

equipamento de jogos; formação na área da saúde e 

fitness; serviços de bibliotecas itinerantes; aluguer de 

filmes cinematográficos; disponibilização de filmes, 

n ão d e s c a r reg áve i s, p o r m e io d e s er v i ç o s d e 

vídeo-on-demand; serviços de estúdios de cinema; 

serviços onl ine de publ icações electrónicas, não 

descarregáveis; disponibilização de música on-line, 

não descarregável; disponibilização de vídeos on-line, 

não descarregáveis; organização de exposições para 

fins culturais ou educativos; produção de espectáculos; 

fornecimento de transmissão de vídeo-on-demand não 

descarregável.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/24  Canadá

N.º 2,169,026

[210]  N.º : N/200497

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200498

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200499

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200500

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200501

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : Kracie Home Products, Ltd.

  Endereço : 20-20, Kaigan 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes e detergentes; cosméticos 

e artigos de higiene pessoal; perfumaria; incensos e 

fragrâncias; champôs para o cabelo; condicionadores 

para o cabelo; preparações para tratamento capilar; 

máscara para o cabelo; preparações para f ixar o 

cabelo; preparações para tratamento capilar (não 

para enxaguar), cremes para a limpeza facial, geles de 

limpeza facial, sabonetes faciais, discos impregnados 

com cosméticos para limpeza facial; preparações para 

desmaquilhagem; sabonetes para o corpo; máscaras 

faciais [cosméticos]; máscaras para a pele [cosméticos]; 

m á s c a r a s d e ge l p a r a o s o l ho s; ó l e o s f a c i a i s; 

hidratantes [cosméticos]; cremes antienvelhecimento; 

cremes antirrugas; essências para os cuidados da pele; 

óleos essenciais; soros para uso cosmético; emulsões 

para o cuidado da pele; loções para o cuidado da pele; 

tónicos para a pele; creme para as mãos; protetores 

solares; cremes para depois da exposição solar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200502

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : WINNING CO., LTD.

  Endereço : 40-14, Sendagi 3-chome, Bunkyo-ku, 

Tokyo 113-0022 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P r o d u t o s : S a p a t o s d e b ox e; s a p a t o s d e 

kickboxing; calções de boxe; calções de kickboxing; 

uniformes para karate; uniformes para artes marciais 

mistas; vestuário de desporto; calçado para desporto; 

vestuário para competições de luta livre; vestuário 

para artes marciais; vestuário para ginástica; vestuário; 

jarreteiras; suspensórios para meias; suportes para 

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

calçado; fatos de carnaval; roupa interior; vestuário 

impermeável; chapelaria; meias; luvas [vestuário]; 

echarpes [cachecóis].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200503

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : WINNING CO., LTD.

  Endereço : 40-14, Sendagi 3-chome, Bunkyo-ku, 

Tokyo 113-0022 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 25

[511]  P r o d u t o s : S a p a t o s d e b ox e; s a p a t o s d e 

kickboxing; calções de boxe; calções de kickboxing; 

uniformes para karate; uniformes para artes marciais 

mistas; vestuário de desporto; calçado para desporto; 

vestuário para competições de luta livre; vestuário 

para artes marciais; vestuário para ginástica; vestuário; 

jarreteiras; suspensórios para meias; suportes para 

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

calçado; fatos de carnaval; roupa interior; vestuário 

impermeável; chapelaria; meias; luvas [vestuário]; 

echarpes [cachecóis].

[540]  Marca : 

[591]  C ores de ma rc a : Reiv i nd ic a a s c ores 

vermelha, azul e preta tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/200504

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : MEGMILK SNOW BRAND Co., 

Ltd.

  Endereço : 1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 

Sapporo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para bebés; leite em pó 

para bebés, lactantes e crianças pequenas; leite líquido 

para bebés, lactantes e crianças pequenas; leite de 

continuação para lactantes e cr ianças pequenas; 

leite de transição para lactantes e crianças pequenas; 

leite em pó para o tratamento médico de anomalias 

congênitas; farinhas lácteas para bebés; leite líquido 

ou em pó para mulheres grávidas e lactantes; leite 

l íqu ido ou em pó en r iquec ido com v itam inas e 

minerais para adultos e homens idosos; leite líquido 

ou em pó enr iquecido com proteína láctea para 

adultos e homens idosos; leite l íquido ou em pó 

enriquecido com proteína para adultos e homens 

idosos; leite líquido ou em pó para adultos e homens 

idosos (para uso médico); suplementos dietéticos para 

consumo humano; suplementos dietéticos sem ser 

para uso médico; suplementos alimentares minerais; 

leite albuminoso (preparações albuminosas para 

uso medicinal); suplementos nutricionais; bebidas 

funcionais (bebidas de suplementos dietéticos); bebidas 

funcionais enriquecidas com proteína (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

enriquecidas com proteína de soro de leite (bebidas 

de suplementos d ietét icos sem á lcool); bebidas 

funcionais enriquecidas com proteína láctea (bebidas 

de suplementos d ietét icos sem á lcool); bebidas 

funcionais enriquecidas com soro de leite (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

enriquecidas com peptídeos de soro de leite (bebidas 

de suplementos d ietét icos sem á lcool); bebidas 

funcionais enriquecidas com peptídeos (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

en r iquec idas com cera m ida lác tea (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

enriquecidas com ceramidas (bebidas de suplementos 

dietéticos sem álcool); bebidas funcionais enriquecidas 

com esfingomielina (bebidas de suplementos dietéticos 

sem álcool); bebidas funcionais enriquecidas com 

lactoferr ina (bebidas de suplementos d ietét icos 

sem álcool); bebidas funcionais enriquecidas com 

gorduras lácteas (bebidas de suplementos dietéticos 

sem álcool); bebidas funcionais enriquecidas com 

v ita m i nas e m i nera i s (bebidas de suplementos 

dietéticos sem álcool); bebidas funcionais enriquecidas 

com vitaminas e minerais de proteína (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

enriquecidas com proteína e vitaminas (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

enriquecidas com proteína e minerais (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

sendo suplementos dietéticos, não para uso medicinal 

(bebidas de suplementos dietéticos); substitutos de 

refeições (para uso médico ou para uso farmacêutico).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul, 

dourada e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/200505

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : MEGMILK SNOW BRAND Co., 

Ltd.

  Endereço : 1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 

Sapporo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e produtos lácteos; leite líquido 

ou leite em pó; leite de continuação; leite de transição; 

leite l íquido ou em pó para mulheres grávidas e 

lactantes (não para uso médico); leite l íquido ou 

em pó enriquecido com vitaminas e minerais para 

adultos e homens idosos (não para uso médico); leite 

líquido ou em pó enriquecido com proteína láctea 

para adultos e homens idosos (não para uso médico); 

leite líquido ou em pó para adultos e homens idosos 

(não para uso médico); leite em pó; leite fresco; leite 

magro; leite condensado; leite evaporado; bebidas à 

base de produtos lácteos; bebidas lácteas com elevado 

teor de leite; leite azedo; iogurte; manteiga; queijo; 

pastas de queijo para barrar; nata [láctea]; ceramida 

láctea (produtos lácteos); ceramida (produtos lácteos); 

esf ingom iel ina (produtos lácteos); lactofer r ina 

(p ro duto s l á c t e o s); s u c e d â ne o s d e qu e i jo (ou 

imitações de queijo); soro de leite; alimentos nutritivos 

(produtos lácteos) sob a forma de pó, grânulos, grãos, 

comprimidos, líquido, geles, geleia e cápsulas feitos 

de proteína, peptídeos de soro de leite, soro de leite, 

ceramida, esfingomielina, ou lactoferrina, todos para 

uso não médico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul, 

dourada e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/200506

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : MEGMILK SNOW BRAND Co., 

Ltd.

  Endereço : 1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 

Sapporo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para bebés; leite em pó 

para bebés, lactantes e crianças pequenas; leite líquido 

para bebés, lactantes e crianças pequenas; leite de 

continuação para lactantes e cr ianças pequenas; 

leite de transição para lactantes e crianças pequenas; 

leite em pó para o tratamento médico de anomalias 

congênitas; farinhas lácteas para bebés; leite líquido 

ou em pó para mulheres grávidas e lactantes; leite 

l íqu ido ou em pó en r iquec ido com v itam inas e 

minerais para adultos e homens idosos; leite líquido 

ou em pó enr iquecido com proteína láctea para 

adultos e homens idosos; leite l íquido ou em pó 

enriquecido com proteína para adultos e homens 

idosos; leite líquido ou em pó para adultos e homens 

idosos (para uso médico); suplementos dietéticos para 

consumo humano; suplementos dietéticos sem ser 

para uso médico; suplementos alimentares minerais; 

leite albuminoso (preparações albuminosas para 

uso medicinal); suplementos nutricionais; bebidas 

funcionais (bebidas de suplementos dietéticos); bebidas 

funcionais enriquecidas com proteína (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

enriquecidas com proteína de soro de leite (bebidas 

de suplementos d ietét icos sem á lcool); bebidas 

funcionais enriquecidas com proteína láctea (bebidas 

de suplementos d ietét icos sem á lcool); bebidas 

funcionais enriquecidas com soro de leite (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

enriquecidas com peptídeos de soro de leite (bebidas 

de suplementos d ietét icos sem á lcool); bebidas 

funcionais enriquecidas com peptídeos (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

en r iquec idas com cera m ida lác tea (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

enriquecidas com ceramidas (bebidas de suplementos 

dietéticos sem álcool); bebidas funcionais enriquecidas 

com esfingomielina (bebidas de suplementos dietéticos 

sem álcool); bebidas funcionais enriquecidas com 

lactoferr ina (bebidas de suplementos d ietét icos 

sem álcool); bebidas funcionais enriquecidas com 

gorduras lácteas (bebidas de suplementos dietéticos 

sem álcool); bebidas funcionais enriquecidas com 

v ita m i nas e m i nera i s (bebidas de suplementos 

dietéticos sem álcool); bebidas funcionais enriquecidas 

com vitaminas e minerais de proteína (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

enriquecidas com proteína e vitaminas (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

enriquecidas com proteína e minerais (bebidas de 

suplementos dietéticos sem álcool); bebidas funcionais 

sendo suplementos dietéticos, não para uso medicinal 

(bebidas de suplementos dietéticos); substitutos de 

refeições (para uso médico ou para uso farmacêutico).

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul, 

verde e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/200507

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : MEGMILK SNOW BRAND Co., 

Ltd.

  Endereço : 1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 

Sapporo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e produtos lácteos; leite líquido 

ou leite em pó; leite de continuação; leite de transição; 

leite l íquido ou em pó para mulheres grávidas e 

lactantes (não para uso médico); leite l íquido ou 

em pó enriquecido com vitaminas e minerais para 

adultos e homens idosos (não para uso médico); leite 

líquido ou em pó enriquecido com proteína láctea 

para adultos e homens idosos (não para uso médico); 

leite líquido ou em pó para adultos e homens idosos 

(não para uso médico); leite em pó; leite fresco; leite 

magro; leite condensado; leite evaporado; bebidas à 

base de produtos lácteos; bebidas lácteas com elevado 

teor de leite; leite azedo; iogurte; manteiga; queijo; 

pastas de queijo para barrar; nata [láctea]; ceramida 

láctea (produtos lácteos); ceramida (produtos lácteos); 

esf ingom iel ina (produtos lácteos); lactofer r ina 

(p ro duto s l á c t e o s); s u c e d â ne o s d e qu e i jo (ou 

imitações de queijo); soro de leite; alimentos nutritivos 

(produtos lácteos) sob a forma de pó, grânulos, grãos, 

comprimidos, líquido, geles, geleia e cápsulas feitos 

de proteína, peptídeos de soro de leite, soro de leite, 

ceramida, esfingomielina, ou lactoferrina, todos para 

uso não médico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul, 

verde e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/200508

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, act iv idades 

d e s p o r t i v a s  e  c u l t u r a i s ,  e n t r e t e n i m e n t o e 

divertimentos, nomeadamente: serviços relativos 

a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra estruturas 

para casinos e jogos; serv iços relat ivos a e para 

casinos e para jogos através de websites  e redes 

computorizadas globais; serviços de informação sobre 

entretenimento prestados on-line  a partir de bases 

de dados informáticas, a partir da internet  ou 

a partir de outra rede de comunicações; serviços de 

entretenimento relativos a disponibilização de jogos 

electrónicos com acesso através de rede computorizada 

global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos 

de computador e jogos vídeo; jogos de computador, 

electrónicos e on-line  e respectivas actualizações 

e sua disponibil ização; organização e preparação 

de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e 

desportivos; produção e distribuição de programas de 

televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de 

filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios 

de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

c i nem atog rá f i c o; s er v i ç o s de ent ret en i mento 

televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; serviços 

relativos a galerias de arte; publicação/edição de 

música, revistas e periódicos; serviços relativos a 

música e entretenimento d isponibi l i zados on- 

-l ine  a partir de bases de dados informáticas, a 

partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, insta lações e in f ra-est r uturas para 

d i ve r t i m e n t o e e n t r e t e n i m e n t o; s e r v i ç o s d e 

d iver t imentos, parques de d iversão e centros e 

arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e 

infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; 

formação profissional e educação; serviços relativos 

a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações 

musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções 

teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, 

concursos, lotar ias, jogos de azar, conferências, 
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c on g re s s o s, s i mp ó s io s, s em i n á r io s, evento s e 

competições desportivos, culturais, recreativos e 

educacionais, health clubs , ginásios, clubes de lazer 

e educação, colónias de férias e cursos; serviços de 

clubes; serviços relativos a night-clubs ; serviços 

de d i sc otec a; aposta s despor t iva s; ser v iç os de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de d i s p on ib i l i z aç ão de i n for m aç ão re l at iva a 

entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

soc ia is e lúd icas; ser v iços relat ivos a c lubes de 

golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de 

golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades 

desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua 

realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200509

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes 

e serviços de banquetes, bares e serviços de bares, 

bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços 

de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e 

serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, 

snack-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de 

vinho e bares de vinho, serviços de take away, catering 

e serviços de catering; preparação de comida, bebida, 

refeições e de catering para recepções de casamento, 

serviços de comida rápida, procura e preparo de 

locais para recepção do casamento, cocktai l em 

recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços 

de coz inha, confecção de com ida e ser v iços de 

confecção de comida, promoção de infra-estruturas 

para conferências, exibições e convenções, espaços de 

restauração, serviços de informação, apoio, assistência, 

consultadoria e serviços consultivos relacionados com 

o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200510

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, act iv idades 

d e s p o r t i v a s  e  c u l t u r a i s ,  e n t r e t e n i m e n t o e 

divertimentos, nomeadamente: serviços relativos 

a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de 

fortuna ou azar; fornecimento de infra estruturas 

para casinos e jogos; serv iços relat ivos a e para 

casinos e para jogos através de websites  e redes 

computorizadas globais; serviços de informação sobre 

entretenimento prestados on-line  a partir de bases 

de dados informáticas, a partir da internet  ou 

a partir de outra rede de comunicações; serviços de 

entretenimento relativos a disponibilização de jogos 

electrónicos com acesso através de rede computorizada 

global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos 

de computador e jogos vídeo; jogos de computador, 

electrónicos e on-line  e respectivas actualizações 

e sua disponibil ização; organização e preparação 

de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e 

desportivos; produção e distribuição de programas de 

televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de 

filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios 

de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

c i nem atog rá f i c o; s er v i ç o s de ent ret en i mento 

televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; serviços 

relativos a galerias de arte; publicação/edição de 

música, revistas e periódicos; serviços relativos a 
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m ú s i c a e e n t r e t e n i m e n t o d i s p o n i b i l i z a d o s 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, a 

partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, insta lações e in f ra-est r uturas para 

d i ve r t i m e n t o e e n t r e t e n i m e n t o; s e r v i ç o s d e 

d iver t imentos, parques de d iversão e centros e 

arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e 

infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; 

formação profissional e educação; serviços relativos 

a e para divertimento e entretenimento ou recreação 

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações 

musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções 

teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, 

concursos, lotar ias, jogos de azar, conferências, 

c on g re s s o s, s i mp ó s io s, s em i n á r io s, evento s e 

competições desportivos, culturais, recreativos e 

educacionais, health clubs , ginásios, clubes de lazer 

e educação, colónias de férias e cursos; serviços de 

clubes; serviços relativos a night-clubs ; serviços 

de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes 

de apostas; orga n i zação de festa s pa ra f i ns de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de d i s p on ib i l i z aç ão de i n for m aç ão re l at iva a 

entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

soc ia is e lúd icas; ser v iços relat ivos a c lubes de 

golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de 

golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades 

desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua 

realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200511

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes 

e serviços de banquetes, bares e serviços de bares, 

bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços 

de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e 

serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, 

snack-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de 

vinho e bares de vinho, serviços de take away, catering 

e serviços de catering; preparação de comida, bebida, 

refeições e de catering para recepções de casamento, 

serviços de comida rápida, procura e preparo de 

locais para recepção do casamento, cocktai l em 

recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços 

de coz inha, confecção de com ida e ser v iços de 

confecção de comida, promoção de infra-estruturas 

para conferências, exibições e convenções, espaços de 

restauração, serviços de informação, apoio, assistência, 

consultadoria e serviços consultivos relacionados com 

o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200512

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8

70

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200513

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8

70

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200514

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 2101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200515

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 2101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200516

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 2101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200517

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 2101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200518

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

4 2101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200519

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 2101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200520

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

669 12 16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200521

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

669 12 16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200522

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

669 12 16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200523

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

669 12 16
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200524

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

669 12 16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200525

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

669 12 16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200526

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

 CHONG KIN LONG

  Endereço : C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200527

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

 BRIGHT GAIN RESTAURANTE COMPANHIA, 

LIMITADA

  Endereço : 1023 2

P-V

 Avenida da Amizade, nº1023, Edifício Nam Fong, 2º 

andar, P-V, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/200528

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Art igos de relóg ios de parede e 

mesa e relojoaria, nomeadamente relógios, relógios 

de pulso, componentes para artigos de relógios de 

parede e mesa e relojoaria e acessórios para artigos de 

relógios de parede e mesa e relojoaria não incluídos 

noutras classes, relógios de parede e mesa e outros 

instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos 

(relógios de parede e mesa e relojoaria), ponteiros 

de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria), 

caixas e estojos para oferta de relógios de parede e 

mesa e relojoaria e artigos de joalharia, mecanismos 

e peças para relógios para os mesmos; artigos de 

joalharia; pedras preciosas e pedras semipreciosas; 

metais preciosos e suas ligas; correntes para chaves.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/07  Su íç a

N.º 03300/2022

[210]  N.º : N/200529

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : WHISTLEBLOWER LIMITED

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

25

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200530

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : WHISTLEBLOWER LIMITED

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

25

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200531

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : WHISTLEBLOWER LIMITED

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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25

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200532

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200533

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200534

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200535

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200536

[220]  Data de pedido : 2022/08/17

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200537

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

 DING ZHEN

  Endereço : 1 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200538

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

44-46

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[

]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200539

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

44-46

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200540

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

44-46

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[ ] [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200541

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

44-46

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200544

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

 LEI HIO HENG

  Endereço : 12 9

D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200545

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

琼

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200546

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

琼

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200547

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

琼

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200551

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

 Vivo Mobile Communication Co., Ltd.

  Endereço : 1

 No.1, vivo Road, Chang’an, Dongguan, Guangdong, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200552

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[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/200554

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

 A UNIT OF INTERNATIONAL TRADING AND 

CULTURAL EXCHANGE LTD.

  Endereço : 19 5 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200555

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

 A UNIT OF INTERNATIONAL TRADING AND 

CULTURAL EXCHANGE LTD.

  Endereço : 19 5 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/200556

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

 A UNIT OF INTERNATIONAL TRADING AND 

CULTURAL EXCHANGE LTD.

  Endereço : 19 5

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200557

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P ro dut o s : A l i ment o s p a r a f i n s mé d i c o s 

especiais; substâncias dietét icas adaptadas para 

uso medic inal; a l imentos para bebés, cr ianças e 

inválidos; alimentos para bebés com necessidades 

nutricionais especiais; leite para bebés e crianças; leites 

não-lácteos e à base de plantas para bebés e crianças, 

nomeadamente leites derivados de plantas, vegetais, 

cereais, grãos, nozes, sementes, feijões e frutos (para 

fins medicinais); suplementos dietéticos nutricionais 

para uso medic ina l; produtos nutr ic iona is para 

uso medicinal; cereais para cr ianças; preparados 

v i t a m í n i c o s; s u p l e m e nt o s à b a s e d e p l a nt a s; 

suplementos dietéticos, nomeadamente, proteínas em 

pó para substituição de refeições para utilização como 

suplemento dietético, batidos de proteína; preparações 

de minerais, nomeadamente, suplementos minerais; 

bebidas enriquecidas com nutrientes para uso médico, 

nomeadamente, bebidas de substituição de refeições 

enriquecidas com vitaminas, minerais e proteínas 

como aditivos para a saúde e bem-estar geral; bebidas 

dietéticas para uso medicinal; suplementos dietéticos 

de proteína; suplementos a l imentares natura is; 

suplementos vitamínicos líquidos; bebidas energéticas 

sem álcool com proteínas e/ou hidratos de carbono 

para fins médicos e de saúde; produtos médicos para 

redução de peso; produtos médicos para aumento 

de peso; a m i noác idos pa ra f i ns fa r macêut icos; 

queimadores de gordura (medicamentos); preparações 

que apoiam a regeneração após fortes actividades 

muscu la res (pa ra uso méd ic o); a l i mentos pa ra 

mulheres grávidas, lactantes e amamentadoras (para 

uso médico); leite dietético para mulheres grávidas, 

lactantes e amamentadoras; suplementos nutricionais; 

alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; 

fibra dietética; suplementos dietéticos para consumo 

hu mano sem ser para uso médico; suplementos 

alimentares para uso não medicinal; suplementos e 

preparações de vitaminas e minerais; suplementos 

dietéticos de proteína; suplementos dietéticos de 

proteína em pó; suplementos alimentares contendo 

aminoácidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200558

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; leite desidratado; 

leite em pó; leite em pó não-lácteo e à base de plantas 

e leite em pó, nomeadamente leite desidratado e 

leite em pó derivados de plantas, vegetais, grãos, 

nozes, sementes e frutos; leites não-lácteos e à base 

de plantas e produtos lácteos, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, grãos, nozes, sementes, 

feijões e frutas; bebidas à base de leite vegetal para 

substituição de refeições; bebidas não lácteas à base de 

leite; refeições congeladas, preparadas ou embaladas 

portáteis constituídas principalmente de carne, peixe, 

aves, ou vegetais; snacks constituídos principalmente 

de f rutas e nozes; snacks à base de f rutas; leite 

albuminoso; bebidas e produtos alimentares à base 

de produtos lácteos enriquecidos com nutrientes e 

suplementos dietéticos, nomeadamente, bebidas à 
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base de produtos lácteos e bebidas enriquecidas com 

proteínas para substituição de refeições, vitaminas 

e m inera is, produtos lácteos en r iquec idos com 

nutrientes e elementos dietéticos, nomeadamente, 

produtos lácteos em pó enriquecidos com proteínas, 

minerais e vitaminas para fazer batidos e bebidas de 

frutos (smoothies) proteicos; barras alimentares à base 

de frutas, nozes e legumes; leite aromatizado; bebidas 

aromatizadas à base de leite; leite condensado; leite 

fermentado; iogurte; aperitivos à base de iogurte; 

bebidas de iogurte; aperitivos de frutas e iogurte 

liofilizados; frutas e legumes liofilizados em forma 

de rodelas fritas (chips); purés de frutas; leite de soja 

(substitutos de leite); leite em pó de feijão; purés de 

vegetais; suplementos nutricionais sem ser de uso 

médico; leite albuminoso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200559

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cereais; snacks preparados a partir 

de cerea i s; bolacha de ág ua e sa l feita a pa r t i r 

de cereais; f locos feitos de cereais; cereais para 

p e queno s-a l mo ç o s; ba r ra s de c erea i s; mue s l i; 

aperitivos, à base de cereais; aperitivos, à base de 

arroz; biscoitos; barras de proteínas; aper it ivos 

sendo ba r ras contendo u ma m istu ra de aveias, 

nozes, adoça ntes, a r roz, nozes e/ou f r uta seca, 

nomeadamente, à base de cereais, à base de arroz, 

extrudados de trigo, e aperitivos à base de multicereais 

infundidos com suplementos nutricionais e dietéticos, 

sem ser para fins médicos; farinhas alimentares; barras 

de cereais com alto teor de proteína.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200560

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas sem álcool; água potável; 

bebidas à base de proteínas; bebidas enriquecidas 

com nutrientes e/ou macronutrientes para fins não 

medicinais, nomeadamente, bebidas enriquecidas com 

vitaminas, minerais e proteínas para substituição de 

refeições; bebidas isotónicas; bebidas não alcoólicas 

que contêm sumos de fruta; bebidas à base de fruta; 

bebidas aromatizadas à base de fruta, proteínas, 

sumos concentrados, açúcar e outros nutr ientes 

f lu idos, nomeadamente, bebidas proteicas para 

ut i l i zação como enchimentos a l imentares e não 

para utilização como substitutos de refeições; águas 

com sabores; água enriquecida com sabor; bebidas 

energéticas; bebidas não-alcoólicas, nomeadamente, 

shots energéticos; bebidas enriquecidas com proteínas; 

elevadores de minerais e glicose sem álcool (bebidas); 

bebidas enriquecidas com minerais adicionais (sem ser 

para uso médico); bebidas enriquecidas com vitaminas 

adicionadas (sem ser para uso médico); águas minerais 

(bebidas); bebidas não-alcoólicas enriquecidas com 

minerais; bebidas de fruta e sumos de fruta; bebidas 

vegetais e sumos de vegetais; bebidas de plantas e à 

base de plantas; bebidas à base de proteínas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200561

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : MEWAH BRANDS (S) PTE. 

LTD.

  Endereço : No. 5 International Business Park, 

#05-00 Mewah Building, Singapore 609914

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Óleos e gorduras comestíveis e todas 

as emulsões dos mesmos; óleo de palma para uso 

al imentar; azeite de ol iveira para uso al imentar; 

gordura para culinária e margarina, pastas de barrar 

(geleias), butter; gordura interesterificada; matérias 

gordas para o fabr ico de gorduras comest íveis; 

subst itutos do óleo de ma nteiga; subst ituto da 

manteiga de cacau; equivalente a manteiga de cacau; 
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manteiga de cacau para alimentação; nata batida; 

leite e produtos lácteos, leite em pó, leite processado 

a temperatura ultra-alta (UHT) (ultrapasteurizado), 

soro de leite em pó, leite evaporado, leite condensado, 

pro duto s l ác te o s; c reme c onden sado ado ç ado 

(lacticínios), branqueadores (lacticínios) para bebidas 

(creamers); branqueador de café não-lácteos; nata 

adoçada; nata adoçada para bebidas; nata evaporada; 

leite aromatizado, bebidas lácteas, predominantemente 

em leite e iogurte; iogurte para beber; substitutos de 

gordura de leite; gordura de iogurte; creme chantili 

em forma de mistura em pó; leite albuminoso (protein 

milk); bebidas lácteas com alto teor de leite; bebidas 

e preparações à base de leite; substitutos de leite; 

sobremesas à base de natas e leite; natas (produtos 

lácteos); carne, peixe, aves domésticas e carne de 

caça, extractos de carne; gelatina (alimentar); frutas 

e legumes congelados, em conserva, secos e cozidos; 

misturas para sopas, caldo de legumes, caldo de 

ga l inha; f rutos de casca r ija preparados; f rutos 

de casca rija processados; ovos, gelatinas, geleias; 

tomates enlatados, tomates condensados, alimentos 

à base de tomates pré-cozinhados, sopas de tomate 

pré-cozinhadas, tomates em conserva, concentrados de 

tomate (em puré), sucos de tomate para cozinhar, 

conservas de tomate, puré de tomate, pasta de tomate, 

tomate (cozido), tomate (seco); preparação de queijo; 

queijo e queijo análogo, queijo processado, gordura 

de queijo; molho (dip) de queijo; queijo para barrar; 

queijo de mistura; substitutos de queijo; queijo em pó; 

branqueadores de café constituídos principalmente 

por produtos lácteos; branqueadores de café (produtos 

lácteos); branqueadores de café à base de vegetais; 

nata (láctea); queijo; produtos de queijo; creme de 

barrar (buttercream); coalhada (leite coalhado); leite 

fermentado; snacks à base de vegetais; snacks à base 

de à base de frutos de casca rija; snacks à base de 

carne; manteiga de amendoim.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200562

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : MEWAH BRANDS (S) PTE. 

LTD.

  Endereço : No. 5 International Business Park, 

#05-00 Mewah Building, Singapore 609914

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Arroz; cacau e bebidas e preparações 

à base de cacau; chocolate, produtos de chocolate, 

bebidas e preparações à base de chocolate; maltose 

para uso alimentar; preparações à base de malte para 

consumo humano; malte comestível; chocolate em pó 

contendo malte; extracto de malte para uso alimentar; 

pastas à base de chocolate; produtos para barrar de 

chocolate contendo nozes (frutos de casca rija); cacau 

em pó; extractos de cacau para consumo humano; 

cacau, cozido, em pó, granulado, ou em bebida; geléia 

de chocolate; chocolate quente; café; café artificial; 

farinha de trigo; chá; sal; açúcar; mel, melaço; gelados 

(comestíveis); massa alimentar; esparguete; biscoitos; 

pão, pastelaria e confeitaria; levedura; fermento em 

pó; pó de mistura para fazer biscoitos; misturas para 

fritar Tempura (comida Japonesa); pó para frango 

frito; pó para fritura; preparações para a confeção 

de produtos de padaria; preparações para envolver 

a l imentos panados antes de f r itar; mistura para 

pãezinhos; misturas para pão; misturas instantâneas 

para confeitar ia; pré-misturas à base de cereais, 

incluindo farinha para cozer (baking flour), misturas 

para pão, misturas para panquecas, misturas para 

bolos, misturas para bolos (muffins); molhos para 

cozinhar; molhos enlatados; farinhas e preparações 

feitas a partir de cereais; farinha e preparações feitas 

a partir de farinha; misturas de farinha; preparações 

de farinha para alimentos; farinha mista para uso 

alimentar; misturas para preparar molhos; maionese; 

molho de salada; temperos para alimentos (molhos); 

mostarda; farinha pré-misturada; preparações para 

fazer molhos; misturas para molhos; molhos em 

forma de pó; molhos (comestíveis); molhos salgados 

(condimentos); ketchup (molhos); molhos de tomate; 

v i n ag re; mol ho s (c ond i mento s); c ond i mento s; 

especiarias; temperos; ervas em conserva (tempero); 

tempero em pó; caril em pó; custard (creme inglês de 

leite e ovos); amido para alimentação; sagu; tapioca; 

chá artificial; macarrão; gelado (sorvete); bebidas à 

base de café; preparações à base de café para fazer 

bebidas; bebidas à base de chá; preparações à base de 

chá para fazer bebidas; bolachas; biscoitos de água e 

sal; preparações de cereais.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200563

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 690

6 101 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200564

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 690

6 101 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200565

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 690

6 101 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200566

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

  Endereço : Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 

Pontedera, Pisa, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos de duas rodas; trotinetes 

com motor eléctrico; trotinetes eléctricas [veículos]; 

carroçar ias para veículos de duas rodas; travões 

para veículos de duas rodas; tampões para depósitos 

de combustível de veículos de duas rodas; redes 

de bagageira para veículos de duas rodas; molas 

amortecedoras de choque para veículos de duas rodas; 

amortecedores de suspensão para veículos de duas 

rodas; pneus pneumáticos para veículos de duas rodas; 

coberturas para pneus pneumáticos para veículos 

de duas rodas; dispositivos anti-derrapantes para 

pneus de veículos de duas rodas; remendos de borracha 

adesiva pa ra repa ração de câ ma ras-de-a r pa ra 

veículos de duas rodas; bombas de ar para veículos 

de duas rodas; equipamentos para reparação de 

câmaras-de-ar para veículos de duas rodas; jantes para 

rodas de veículos de duas rodas; válvulas para pneus 

de veículos; dispositivos contra roubo para veículos de 

duas rodas; alarmes contra roubo para veículos de duas 

rodas; buzinas para veículos de duas rodas; assentos de 

segurança para crianças, para veículos de duas rodas; 

suportes para veículos de duas rodas; guarda-lamas para 

veículos de duas rodas; indicadores e sinalizadores 

de direcção para veículos de duas rodas; quadros 

para veículos de duas rodas; porta-bagagens para 

veículos de duas rodas; pedais para veículos de duas 

rodas; espelhos retrovisores para veículos de duas 

rodas; almofadas para selins e assentos para veículos 
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de duas rodas; alforjes para veículos de duas rodas; 

selins e assentos para veículos de duas rodas; motores 

para veícu los de duas rodas; motores eléctr icos 

para veículos de duas rodas; maletas especialmente 

adaptadas a veículos de duas rodas, incluindo maletas 

para depósitos, mochilas com suporte ( sissy bar 

bags ), maletas porta-bagagens, maletas e caixas 

laterais, caixas de suporte ( top cases ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200567

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : Ferrari S.p.A.

  Endereço : Via Emília Est, 1163, Modena, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros; carros de corrida; 

carros desportivos; peças estruturais para automóveis, 

ca r ros de cor r ida, ca r ros despor t ivos, veícu los 

terrestres, aéreos e náuticos; peças sobressalentes e 

acessórios para automóveis, carros de corrida, carros 

desportivos, veículos terrestres, aéreos e náuticos; 

veículos eléctricos; bicicletas eléctricas; motociclos 

eléctricos; veículos híbridos; motores, eléctricos, para 

veículos terrestres; motores para veículos terrestres; 

assentos de veículos; capas para assentos de veículos; 

coberturas para veículos [com formato]; capas para 

volantes de veículos; capas para compartimentos de 

bagagem [partes de veículos]; estofos para veículos; 

persianas ou estores adaptados para automóveis; 

apoios de cabeça para assentos de veículos; apoios 

de braços para assentos de veículos; suportes para 

transporte de esquis para carros; isqueiros de charuto 

para automóveis; remendos de borracha adesiva para 

reparação de câmaras-de-ar; equipamentos para 

reparação de câmaras-de-ar; suportes de bagagens 

ou por ta-bagagens para veícu los; ind icadores e 

sinalizadores de direcção para veículos; almofadas 

pa ra a s sentos de veícu los; pneus pneu mát ic os; 

revestimentos para pneus pneumáticos; câmaras-de-ar 

para pneus pneumáticos; grampos para prender peças 

ou partes de automóveis às carrocerias; porcas para 

jantes de veículos; reboques [veículos]; bicicletas, suas 

peças e acessórios, incluídos na classe 12; velocípedes, 

suas peças e acessór ios, inclu ídos na c lasse 12; 

triciclos, suas peças e acessórios, incluídos na classe 

12; trenós de pé; cintos de segurança para assentos de 

veículos; correias ou arnês de segurança para assentos 

de veículos; sacos ou almofadas de ar ( airbags ) 

[d i s p o s i t ivo s d e s eg u r a n ç a pa r a auto móve i s]; 

dispositivos antiderrapantes para pneus de veículos; 

assentos de segurança para crianças, para veículos; 

dispositivos contra roubo para veículos; carrinhos 

de bebé; capas para carrinhos de bebé; berços ou 

alcofas de transporte [partes ou peças de carrinhos, 

de bebé] nomeada mente ca r r i n hos a r t icu lados 

para serem usados com berços ou a lmofadas de 

transporte; carrinhos articulados de bebé ou criança; 

capas ou protectores para carr inhos art iculados 

de bebé ou criança; bolsas, sacos, malas adaptadas 

para carrinhos de bebé ou criança e para carrinhos 

articulados de bebé ou criança; sacos térmicos ou 

alcofas térmicas adequadas/adaptadas a carrinhos de 

bebé ou criança e para carrinhos articulados de bebé 

ou criança; pára-quedas carrinhos de mão de duas 

rodas para transportar bagagem ou sacos; ascensores 

de montanha ou telesquis; carros de golfe ( golf 

buggies ); trotinetas de empurrar ( push scooters ) 

[veículos]; carrinhos e carroças de tracção humana; 

meios de transporte de mobilidade; veículos; aparelhos 

de locomoção por terra, ar ou água.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/11  Itália

N.º 302022000038285

[210]  N.º : N/200568

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1104

2 307

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200569

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 668 1 3

3E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200570

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

 D Y E S O O I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G 

LIMITED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200571

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

 D Y E S O O I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G 

LIMITED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200572

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 

 D Y E S O O I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G 

LIMITED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200573

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 
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 D Y E S O O I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G 

LIMITED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200574

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 厦

  Endereço : 厦

97 厦 D 8 05 X

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200575

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 厦

  Endereço : 厦

97 厦 D 8 05 X

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200576

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 厦

  Endereço : 厦

97 厦 D 8 05 X

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200577

[220]  Data de pedido : 2022/08/18

[730]  Requerente : 厦

  Endereço : 厦

97 厦 D 8 05 X

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200578

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 TOU KA IENG

  Endereço : 27 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200579

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : Miyairi Valve Mfg. Co., Ltd.

  Endereço : 1-2 Ginza-Nishi Chuo-ku Tokyo 

104-0061 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Válvulas (componentes mecânicos); 

vá lv u las h idráu l icas (componentes mecân icos); 

vá lv u las de c ont rolo de pres são (c omponentes 

mecânicos); válvulas para aparelhos; válvulas de 

c i l indro para máquinas; válvulas de controlo da 

temperatura para máquinas; válvulas de controlo 

de pressão para máquinas; válvulas de controlo de 

velocidade para máquinas; válvulas de retenção para 

máquinas; reguladores para máquinas; válvulas de 

retenção (componentes mecânicos); válvulas para 

máquinas e aparelhos não transportadores; ajustador 

de pressão de gás (componentes mecânicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200580

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 Shanghai Lilith Technology Corporation

  Endereço : 500 15

2055

 Room 2055, Bui lding 15, No. 500 South Shengxin 

Road, Jiading District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200581

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 Shanghai Lilith Technology Corporation

  Endereço : 500 15

2055

 Room 2055, Bui lding 15, No. 500 South Shengxin 

Road, Jiading District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200582

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 Shanghai Lilith Technology Corporation

  Endereço : 500 15

2055

 Room 2055, Bui lding 15, No. 500 South Shengxin 

Road, Jiading District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200583

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 
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 Shanghai Lilith Technology Corporation

  Endereço : 500 15

2055

 Room 2055, Bui lding 15, No. 500 South Shengxin 

Road, Jiading District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200584

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 CHAN TENG FONG

  Endereço : 2 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200585

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : OW L M A N DEST ILA R IA 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.

  Endereço : Estrada Nordeste da Taipa 312 R/CE 

Bloco 2 Pearl On The Lough- Macau/ Taipa

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, dourado, cinza tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/200586

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 INDOGUNA LORDLY COMPANY LIMITED

  Endereço : 29-37

5 A 7 B

 Un it A 5/A & Un it B 7/F., S i ng Mei I ndu st r ia l 

Building, 29-37 Kwai Wing Road, Kwai Chung, NT., 

HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200587

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 INDOGUNA LORDLY COMPANY LIMITED

  Endereço : 29-37

5 A 7 B

 Un it A 5/A & Un it B 7/F., S i ng Mei I ndu st r ia l 

Building, 29-37 Kwai Wing Road, Kwai Chung, NT., 

HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200588

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 CHAN KA SENG

  Endereço : 氹

19 T

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200590

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

B 26-28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200592

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 AMBER BLOOM CO., LTD.

  Endereço : 3

13 厦4 150-0022

 Yamanen Building 4F, 3-13 Ebisuminami 2-Chome, 

Shibuya-Ku, Tokyo 1500022 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200593

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 AMBER BLOOM CO., LTD.

  Endereço : 3

13 厦4 150-0022

 Yamanen Building 4F, 3-13 Ebisuminami 2-Chome, 

Shibuya-Ku, Tokyo 1500022 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200594

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

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

Limited

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

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : Sof tware in for mát ico, g ravado; 

plataformas de software informático, gravados ou 

descarregáveis; aplicações de software informático, 

d e s c a r r e g á v e i s ;  p u b l i c a ç õ e s  e l e c t r ó n i c a s , 

descarregáveis; todos os acima ditos para uso em áreas 

médicas, de saúde e bem-estar, tecnologias digitais de 

saúde e seguros; aplicações de software informático 

para dispositivos movéis para monitorização e gestão 

de informações médicas sobre pacientes; programas 

de computador descarregáveis usando inteligência 

artificial em áreas de diagnóstico médico; aplicativos 

móveis relacionados com a saúde.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200596

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

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

Limited

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

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Subscrição de seguro contra acidentes; 

serviços de actuários; banca; corretagem; serviços 

de l iquidação de negócios (f inanceiro); serv iços 

de invest imentos em capita l; serv iços de gestão 

de capita l; serv iços de compensação f inanceira; 

serviços de cartões de crédito; negócios financeiros; 

análises financeiras; consultoria financeira; avaliação 

financeira (seguros, banca, imobiliário); informação 

financeira; gestão financeira; planeamento financeiro, 

análise de investimentos, serviços de distribuição de 

portfólios, prestação de informações relacionadas 

com planeamento financeiro, análise de investimento, 

distr ibuição de portfól ios e recomendações para 

selecção de instrumentos financeiros através de redes 

informáticas mundiais; serviços financeiros, serviços 

de assessoria financeira; serviços de financiamento; 

subscrição de seguros contra incêndios; peritagens 

fiscais; investimento em fundos; subscrição de seguros 

de saúde; seguros; corretagem de seguros; consultoria 

de seguros; informação 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 monetários; fundos mútuos; 

negócios imobiliários; avaliação de bens imobiliários; 

corretor de imóveis; gestão imobiliária; cobrança 

de rendas; aluguer de escritórios (imóveis); aluguer 

de apartamentos; aluguer de andares; serviços de 

pagamento de pensões de reforma.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200597

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

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

Limited

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

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de acesso 

a publicações electrónicas (em linha); serviços de 

fornecimento de acesso a base de dados; serviços 

de qu ad ro s de av i so s e let rón ic o s [ser v iç o s de 

t e le c o mu n ic a ç õ e s]; for ne c i mento d e s a l a s d e 

conversa na internet e de fóruns online; serviços de 

fornecimento de canais de telecomunicação; serviços 

de transmissão de dados informáticos; fornecimento 

de acesso a dados em redes informáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200598

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

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

Limited

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

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais e de formação 

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

tecnologias digitais de saúde e seguros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200601

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

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

Limited

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

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : Sof tware in for mát ico, g ravado; 

plataformas de software informático, gravados ou 

descarregáveis; aplicações de software informático, 

d e s c a r r e g á v e i s ;  p u b l i c a ç õ e s  e l e c t r ó n i c a s , 

descarregáveis; todos os acima ditos para uso em áreas 

médicas, de saúde e bem-estar, tecnologias digitais de 
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saúde e seguros; aplicações de software informático 

para dispositivos movéis para monitorização e gestão 

de informações médicas sobre pacientes; programas 

de computador descarregáveis usando inteligência 

artificial em áreas de diagnóstico médico; aplicativos 

móveis relacionados com a saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200603

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

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

Limited

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

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Subscrição de seguro contra acidentes; 

serviços de actuários; banca; corretagem; serviços 

de l iquidação de negócios (f inanceiro); serv iços 

de invest imentos em capita l; serv iços de gestão 

de capita l; serv iços de compensação f inanceira; 

serviços de cartões de crédito; negócios financeiros; 

análises financeiras; consultoria financeira; avaliação 

financeira (seguros, banca, imobiliário); informação 

financeira; gestão financeira; planeamento financeiro, 

análise de investimentos, serviços de distribuição de 

portfólios, prestação de informações relacionadas 

com planeamento financeiro, análise de investimento, 

distr ibuição de portfól ios e recomendações para 

selecção de instrumentos financeiros através de redes 

informáticas mundiais; serviços financeiros, serviços 

de assessoria financeira; serviços de financiamento; 

subscrição de seguros contra incêndios; peritagens 

fiscais; investimento em fundos; subscrição de seguros 

de saúde; seguros; corretagem de seguros; consultoria 

de seguros; informação 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 monetários; fundos mútuos; 

negócios imobiliários; avaliação de bens imobiliários; 

corretor de imóveis; gestão imobiliária; cobrança 

de rendas; aluguer de escritórios (imóveis); aluguer 

de apartamentos; aluguer de andares; serviços de 

pagamento de pensões de reforma.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200604

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

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

Limited

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

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de acesso 

a publicações electrónicas (em linha); serviços de 

fornecimento de acesso a base de dados; serviços 

de qu ad ro s de av i so s e let rón ic o s [ser v iç o s de 

t e le c o mu n ic a ç õ e s]; for ne c i mento d e s a l a s d e 

conversa na internet e de fóruns online; serviços de 

fornecimento de canais de telecomunicação; serviços 

de transmissão de dados informáticos; fornecimento 

de acesso a dados em redes informáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200605

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

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

Limited

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

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais e de formação 

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

tecnologias digitais de saúde e seguros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200608

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 WAH YAN HONG COMPANY LIMITED
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  Endereço : 12

 G/F No. 12 York Rd Kowloon Tong KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200609

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 WAH YAN HONG COMPANY LIMITED

  Endereço : 12

 G/F No. 12 York Rd Kowloon Tong KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 蟎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200610

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 689

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200611

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 689

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200612

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200613

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200614

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1889 17 220-233

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200615

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C

A 3104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200616

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C

A 3104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200617

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C

A 3104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200618

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C

A 3104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200619

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C

A 3104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200620

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C

A 3104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200621

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C

A 3104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200622

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C

A 3104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200623

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C

A 3104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200624

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C

A 3104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200625

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C

A 3104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200626

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C

A 3104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200627

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

999

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200628

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : Jebsen and Company Limited

  Endereço : 21/F Hysan Place, 500 Hennessy 

Road, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de 

cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200629

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : Jebsen and Company Limited

  Endereço : 21/F Hysan Place, 500 Hennessy 

Road, Causeway Bay, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos; bebidas alcoólicas (excepto 

cerveja).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200630

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : Jebsen and Company Limited

  Endereço : 21/F Hysan Place, 500 Hennessy 

Road, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos; bebidas alcoólicas (excepto 

cerveja).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200631

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

112

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200637

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : DUT Y FR EE AMERICAS, 

INC.

  Endereço : Seventh F loor, 6100 Hol ly wood 

Boulevard, Hollywood, FL 33024, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho duty-free 

(isento de impostos), nomeadamente, fragrâncias, 

cosméticos, produtos para o corpo e para o banho, 

produtos para os cuidados do cabelo, das unhas e da 

pele, produtos de tabaco, artigos para fumadores, 

bebidas a lcoól icas, produtos a l imentares, doces 

e bebidas, produtos al imentares de gastronomia, 

produto s a l i ment a res de emba lagem espe c ia l, 

vestuário, acessórios de vestuário, artigos de ótica, 

óculos de sol, bolsas, sacos de mão, pequenos artigos 

em couro, relógios de pulso, relógios, joa lhar ia, 

instrumentos de escrita, artigos de oferta em cristal, 

presentes de fantasia, lembranças, brinquedos de 

pelúcia, cartas de jogar, truques de magia, correntes 

para chaves, canecas para beber, bilhetes postais, 

produtos de elet rón ica, câmaras, ca lcu ladoras, 

computadores, baterias, música (pré-gravada), artigos 

de viagem, bagagem, mochilas, sacos de equipamento, 

sacos de t i racolo, sacos de c intura, c intos para 

dinheiro, estojos de toilette, fechos, etiquetas, correias, 

conversores e artigos para conforto a bordo de aviões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200638

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : 

 MAN KA WAI

  Endereço : 氹 78D

H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/200639

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200643

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

茶 零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200644

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 A 801

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200645

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : 

 CHEN QIAN

  Endereço : 氹 5

IY

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200646

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : 

 HE XIANFA

  Endereço : 氹 13 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200656

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200657

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 501 -2203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200658

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de estações de termas (spa); 

salões de cabeleireiro; serviços de salão de cuidados 

da pele; serviços de manicure e de pedicure; serviços 

de salões de beleza e salas de beleza; serviços de 

termas de saúde para a saúde e o bem-estar do corpo 

e espírito oferecidos numa estância de saúde; serviços 

de cuidados cosméticos; serviços de tratamento facial 

e corporal; consultoria de nutrição de al imentos; 

serviços de massagens; serviços de sauna; banhos 

Turcos e Romanos; serviços de barbearia; serviços de 

lojas de beleza; serviços de aplicação de maquilhagem; 

banhos de hidroterapia para fins de relaxamento e de 

higiene; serviços de depilação corporal; orientação 

dietética nutricional; serviços de tatuagens; terapia de 

aptidão cosmética e do corpo; salões de bronzeamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200659

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Emissão de fichas de valor em relação 

a esquemas de fidelização de clientes, serviços de 

aconselhamento financeiro e de consultoria; emissão 

de cartões de f idel ização para cl ientes (serviços 

financeiros); serviços de cartão de crédito financeiro; 

gestão de imobiliária; gestão de aluguer imobiliária; 

gestão de lojas de reta l ho comerc ia l dentro de 

centros comerciais e complexos comerciais; aluguer 

de imobiliárias (aluguer de espaços e espaço para 

fornecimento de serviços incluindo restaurantes, 

entretenimento e instalações desportivas); cobrança 

de rendas; a luguer de apartamentos; a luguer de 

residências de marca; arrendamento de casas de 

hóspedes; arrendamento de pensões; agentes de 

aluguer de habitações; locação imobiliária; serviços de 

aconselhamento em relação de serviços de imobiliária, 

aluguer e arrendamento; angariação de fundos de 

car idade; serv iços de in formação, consultor ia e 

assessoria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200660

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : 

 Lam Nap Lun

  Endereço : 14 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200661

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -69424
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200662

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -69424

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200663

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 CHAN U PENG

  Endereço : 氹 568

24 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200664

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : DUT Y FR EE AMERICAS, 

INC.

  Endereço : Seventh F loor, 6100 Hol ly wood 

Boulevard, Hollywood, FL 33024, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho duty-free, 

nomeadamente, fragrâncias, cosméticos, produtos para 

o corpo e para o banho, produtos para os cuidados 

do cabelo, das unhas e da pele, produtos de tabaco, 

artigos para fumadores, bebidas alcoólicas, produtos 

alimentares, doces e bebidas, produtos alimentares 

de gastronomia, produtos alimentares de embalagem 

especial, vestuário, acessórios de vestuário, artigos de 

ótica, óculos de sol, bolsas, sacos de mão, pequenos 

artigos em couro, relógios de pulso, relógios, joalharia, 

instrumentos de escrita, artigos de oferta em cristal, 

presentes de fantasia, lembranças, brinquedos de 

pelúcia, cartas de jogar, truques de magia, correntes 

para chaves, canecas para beber, bilhetes postais, 

produtos de elet rón ica, câmaras, ca lcu ladoras, 

computadores, baterias, música (pré-gravada), artigos 

de viagem, bagagem, mochilas, sacos de equipamento, 

sacos de t i racolo, sacos de c intura, c intos para 

dinheiro, estojos de toilette, fechos, etiquetas, correias, 

conversores e artigos para conforto a bordo de aviões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200665

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 FONG IOK WA

  Endereço : 51 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200666

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 
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 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200667

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200668

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200669

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200670

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 CHEN QIAN

  Endereço : 氹 30

5 IY

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200671

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[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 : 44

[511]  Serviços : Salões de beleza; estâncias termais de 

saúde; massagens.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200672

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[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 : 44

[511]  Serviços : Salões de beleza; estâncias termais de 

saúde; massagens.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200673

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 MEITU (CHINA) LIMITED

  Endereço : 1

81 8106B

 Unit 8106B, 81/F, International Commerce Centre, 1 

Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200674

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 MEITU (CHINA) LIMITED

  Endereço : 1

81 8106B

 Unit 8106B, 81/F, International Commerce Centre, 1 

Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200675

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 MEITU (CHINA) LIMITED

  Endereço : 1

81 8106B

 Unit 8106B, 81/F, International Commerce Centre, 1 

Austin Road West, Kowloon, 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/200676

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : HONDA MOTOR CO., LTD.

  Endereç o : 1-1, M i na m i-Aoya ma 2-chome, 

Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção 

por terra, ar ou água; e peças e acessórios para os 

artigos supra mencionados, incluídos na classe 12.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200677

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 WONG MAN HANG

  Endereço : 14

C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200680

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : RENAISSANCE TRADING 

LTD

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé, 

Republic of Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200681

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : RENAISSANCE TRADING 

LTD

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé, 

Republic of Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200682

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 

 PAK WA - FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT 

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 : 
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[210]  N.º : N/200683

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 278-288 邨

5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 172C

 Pantone 102C

[210]  N.º : N/200684

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 278-288 邨

5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200685

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 

 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

  Endereço : 88 2

3 311

 Room 311, Floor 3, Building 2, No.88 Jiangling Road, 

Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

M R I

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200686

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 

 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

  Endereço : 88 2

3 311

 Room 311, Floor 3, Building 2, No.88 Jiangling Road, 

Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200687

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : SG Gaming, Inc.

  Endereço : 6601 Bermuda Road, Las Vegas, 

Nevada 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 

c omputador i zada, i nc lu i ndo c onsolas de jogos 

específicas, slot machines baseadas em vídeo, slot 

machines baseadas em bobina e terminais de loteria 

de vídeo.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200688

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 啓

 Guangdong Qman Toys Industry Co., Ltd.

  Endereço : 

 Intersection of Xingye West 2nd Road and Xingye 

South Road, La imei I ndustr ia l Park, Chengha i 

District, Shantou Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200689

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : EZAKI GLICO KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Ezaki Glico Co., Ltd.)

  Endereço : 6-5, Utajima 4-chome, Nishiyodogawa-Ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Bebidas à base de leite de amêndoa; 

leite de amêndoa; guisado de caril pré-cozinhado; 

alimentos embalados em sacos para pôr a ferver 

(boil-in-the-bag) contendo carne; alimentos embalados 

em sacos para pôr a ferver (boil-in-the-bag) contendo 

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

frutos e legumes em conserva, congelados, secos e 

cozidos; geleias, compotas, marmeladas; ovos, leite, 

queijo, manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; 

óleos e gorduras comestíveis; conservas (nesta classe); 

leite albuminoso; preparações para fazer sopa; leite de 

amêndoa para uso culinário; amêndoas preparadas; 

julianas [sopas]; tudo incluído na classe 29.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200695

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : THE MACALLAN DISTILLERS 

LIMITED

  Endereço : The Macallan Distillery, Craigellachie 

Banffshire AB38 9RX, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Whisky; whisky escocês; bebidas 

alcoólicas (excluindo cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200698

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 

 L O N G E V I T Y M E D I C A L T E C H N O L O G Y 

LIMITED

  Endereço : 286-298

3 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200699

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 
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 L O N G E V I T Y M E D I C A L T E C H N O L O G Y 

LIMITED

  Endereço : 286-298

3 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200700

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 

 L O N G E V I T Y M E D I C A L T E C H N O L O G Y 

LIMITED

  Endereço : 286-298

3 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200701

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 

 L O N G E V I T Y M E D I C A L T E C H N O L O G Y 

LIMITED

  Endereço : 286-298

3 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200702

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 

 L O N G E V I T Y M E D I C A L T E C H N O L O G Y 

LIMITED

  Endereço : 286-298

3 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200703

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 

 L O N G E V I T Y M E D I C A L T E C H N O L O G Y 

LIMITED

  Endereço : 286-298

3 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/200733

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : Yohji Yamamoto Inc.

  Endereço : 2-43, Higashishinagawa 2-Chome, 

Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas de mão; malas a t i racolo; 

sacos para guarda-chuvas; bolsas de c into; sacos 

de viagem a tiracolo; bolsas de cintura; sacolas de 

transporte; sacos de lona; sacos de equipamento [com 

formato cilíndrico]; malas de senhora para cerimónia; 

sacos flexíveis para vestuário; maleta de couro com 

estrutura rígida; bolsas de mão para homem; sacos 

de caminhada; sacos de caça; porta-chaves; sacos 

para conjuntos; sacos de couro e imitação de couro; 

sacos, malas e carteiras de couro; sacos de mão de 

couro; sacos de compras feitos de pele; sacos pequenos 

para homem; sacos de corda para compras; sacos de 

viagem; sacos de cintura; bolsas de couro; mochilas; 

mochilas com duas alças; pastas porta-documentos 

[ma r roqu i na r ia]; e stojos de t ra nspor te; pasta s 

porta-documentos dobráveis; mochilas, com duas alças, 

de caminhada; estojos para chaves [marroquinaria]; 

estojos em couro e pele para chaves; saco de alpinista; 

pastas por ta-docu mentos em cou ro; sacos para 

alpinistas; sacos escolares para crianças; mochilas 

escolares para crianças; sacos pequenos; mochilas 

pequenas; maletas pequenas; malas de viagem; estojos 

de viagem de couro; bolsas; estojos para maquilhagem, 

sem conteúdo; chapéus-de-chuva; bengalas; bastões; 

punhos de bengalas e bengalas; couro em bruto ou 

semitrabalhado; correias de couro; peles em bruto; 

peles de animais; peles curtidas; peles.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200734

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : Yohji Yamamoto Inc.

  Endereço : 2-43, Higashishinagawa 2-Chome, 

Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente capotes 

[casacos], blazers, casacos, gabardines, fatos, calças, 

calças folgadas, coletes, vestidos, saias, camisolas 

[pullovers], camisas, T-shirts, blusas, tops, tops justos 

sem mangas, túnicas, calções, cuecas, roupa interior, 

pijamas, mitenes, jarreteiras, meias, suspensórios 

para meias, suportes para vestuário [suspensórios], 

luvas, vestuário para o pescoço, cachecóis [vestuário], 

mantos de sala, lenços, écharpes de homem, gravatas, 

lenços para pescoço, xailes e uniformes; chapelaria 

nomeadamente, chapéus e bonés; calçado; calçado 

atlético; calçado excepto para desporto; cintos para 

vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200735

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

 Innovation Modern Technology Holding Ltd.

  Endereço : 

 Intershore Chambers, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200736

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

 Innovation Modern Technology Holding Ltd.

  Endereço : 

 Intershore Chambers, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200737

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

 Innovation Modern Technology Holding Ltd.

  Endereço : 

 Intershore Chambers, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

劵 35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200738

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 19W

2 221

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200739

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 19W

2 221

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200740

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 19W

2 221

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200747

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200748

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200749

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200750

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200751

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200752

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200753

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200754

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200755

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

 EXTREME CO., LTD.

  Endereço : 1-11-1

21

 Metropolitan Plaza Bld 21F, 1-11-1, Nishiikebukuro, 

Toshima-Ku, Tokyo, 171-0021, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200756

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

 EXTREME CO., LTD.

  Endereço : 1-11-1

21

 Metropolitan Plaza Bld 21F, 1-11-1, Nishiikebukuro, 

Toshima-Ku, Tokyo, 171-0021, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200757

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

 EXTREME CO., LTD.

  Endereço : 1-11-1

21

 Metropolitan Plaza Bld 21F, 1-11-1, Nishiikebukuro, 

Toshima-Ku, Tokyo, 171-0021, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200758

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : La Kaffa International Co., Ltd.

  Endereço : No. 98, Gaotie 9th Rd., Zhubei City, 

Hsinchu County 30274, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  S e r v i ç o s : Fo r n e c i m e nt o d e s e r v i ç o s d e 

restaurantes; serviços de cafés; serviços de cafeterias; 

serviços de bar; serviços de snack-bares; serviços de 

hotéis; serviços de restaurante de comida rápida; loja 

de chá de bolhas; serviços de salões de chá; serviços 

de cantinas (refeitórios); serviços de al imentação 

e bebidas take-away; serviços de fornecimento de 

alimentos e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200759

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : Mayo Foundation for Medical 

Education and Research

  Endereço : 200 First Street Southwest, Rochester, 

Minnesota 55905, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software para computadores (tablet), 

smartphones, telemóveis, e outros dispositivos móveis 

para profissionais de saúde acederem a bases de dados 

de informação nos campos da medicina, cuidados 

de saúde, bem-estar, e saúde mental; software para 

computadores (tablet), smartphones, telemóveis, 

e outros dispositivos móveis para profissionais de 

saúde para di fundir e receber informação sobre 

o cu idado, c i rurg ia, testes médicos, tratamento, 

recuperação, e alta de pacientes, e para permitir aos 

profissionais de saúde obterem informação sobre a 

saúde; programas de computador descarregáveis com 

instruções e tutoriais nos campos médicos e de saúde; 

aplicações de software informático para smartphones, 

telemóveis, computadores (tablet) e outros dispositivos 

electrónicos móveis para uti l ização no campo da 

medicina, cuidados de saúde, bem-estar, alimentação, 

bem-estar no estilo de vida e saúde mental; aplicações 

de software informático, descarregáveis; software 

(programas de computador, gravados); programas 

de computador (gravados); computadores; discos 

ót icos; publ icações eletrón icas, descarregáveis; 

f icheiros de música descarregáveis; f icheiros de 

imagem descarregáveis; unidades de disco amovível 

(USB flash drives); agendas eletrónicas; máquinas de 

pesagem; painéis de informação eletrónicos; aparelhos 

de comunicação para redes; discos compactos (áudio 

e vídeo); leitores multimédia portáteis; leitores de 

livros eletrónicos; câmaras fotográficas; instrumentos 

de medida; aparelhos e instrumentos óticos; filmes 

cinematográficos (impressos); aparelhos de controle 

de franquias; máquinas de contagem e triagem de 

dinheiro; dispensadores de bilhetes; máquinas para 

d itar; hologramas; marcadores de ba ínhas para 

a costura; máqu inas de voto; máqu ina de r i fas; 

equipamento de reconhecimento facial; plotadoras 
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(plotters); medidores; materiais para condução elétrica 

(fios, cabos); semicondutores; circuitos integrados; 

amplificadores; adaptadores elétricos; ecrãs de vídeo; 

aparelhos de controlo remoto; f ibras óticas [f ios 

condutores de raios luminosos]; aparelhos de regulação 

térmica; pára-raios; electrolisadores; dispositivos de 

extinção de fogo; aparelhos de radiologia para uso 

industrial; dispositivos de proteção pessoal contra os 

acidentes; alarmes; óculos (ótica); baterias, elétricas; 

ensaiadores (aparelhos para o controlo) de ovos; apitos 

para cães; ímanes decorativos; vedações eletrificadas; 

coleiras eletrónicas para treino de animais; pára-raios 

portátil de controlo remoto para automóveis; apitos 

para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200760

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : Mayo Foundation for Medical 

Education and Research

  Endereço : 200 First Street Southwest, Rochester, 

Minnesota 55905, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : Ser v iços de educação; formação 

prática (demonstração); serviços de instrução; ensino 

(formação); cursos por correspondência; academias 

(educação); ser v iços de for mação prof i s s iona l; 

organização e realização de conferências; organização 

e realização de seminários; organização e realização 

de colóquios; organização e realização de congressos; 

organização e realização de simpósios; organização 

e rea l i zação de workshops (formação); serv iços 

bibliotecários; publicação on-line de livros e jornais 

elet rón icos; ed ição elet rón ica; ser v iços on l i ne 

de publ icações eletrón icas, não descarregáveis; 

d istr ibu ição de f itas de v ídeo; d isponibi l i zação 

de vídeos onl ine, não descarregáveis; publ icação 

de blog ues e for nec i mento de publ icações não 

descarregáveis na natureza de artigos e boletins 

informativos nos campos da medicina, cuidados 

de saúde, bem-estar e saúde mental através de um 

website; informação sobre entretenimento; serviços 

de jogo prestados online a partir de uma rede de 

computadores; rea l i zação de aulas de g inást ica; 

aluguer de brinquedos; aluguer de equipamento de 

jogos; treino de animais; modelagem para artistas; 

organização de lotar ias; a luguer de aquár ios de 

interior; publicação de livros; orientação de visitas 

guiadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200761

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : Mayo Foundation for Medical 

Education and Research

  Endereço : 200 First Street Southwest, Rochester, 

Minnesota 55905, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de laboratórios médicos; 

pesqu isa e desenvolv imento de novos produtos 

para terceiros; serviços científicos de laboratórios; 

pesquisas científicas; controlo de qualidade; peritagens 

(t r ab a l ho s d e en gen he i ro s); en s a io s c l í n i c o s; 

investigação biológica; informação meteorológica; 

testes a materiais; design de embalagens; design de 

decoração de interiores; design de moda; design de 

software; aluguer de software; conversão de dados ou 

documentos de suporte físico para formato eletrónico; 

conversão de programas e dados informáticos (exceto 

conversão f ísica); autenticação de obras de arte; 

manutenção de software de computador; atualização 

de software; software como serviço (SaaS); análise 

química; design de artes gráf icas; semeadura de 

nuvens; análise grafológica (grafologia); serviços de 

cartografia; avaliação de activos intangíveis; pesagem 

para terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200762

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : Mayo Foundation for Medical 

Education and Research

  Endereço : 200 First Street Southwest, Rochester, 

Minnesota 55905, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44
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[511]  Serviços : Serviços médicos, de saúde e de 

bem-estar; prestação de serviços de consultor ia 

nos campos da medicina, dos cuidados de saúde, e do 

bem-estar; fornecimento de informação nos campos da 

medicina, cuidados de saúde, e bem-estar através de 

websites e software informáticos não descarregáveis; 

serviços farmacêuticos; serviços de terapia; serviços 

de centros de saúde; serviços de telemedicina; serviços 

cl ínicos médicos; medicina dentár ia; serviços de 

médicos; serviços de hospitais; enfermagem, médico; 

aconselhamento em saúde; ser v iços de la res de 

convalescença; instruções sobre dieta e nutrição; 

serviços de estações de termas (spa); serviços de 

saúde animal; extermínio de vermes para agricultura, 

horticultura e silvicultura; serviços de oculista; aluguer 

de instalações sanitárias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200763

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-3

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone color warm 

red C

 Pantone color 356C

 Pantone color 10366C

 

[210]  N.º : N/200764

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P r o d u t o s :  P r o g r a m a s d e c o m p u t a d o r, 

d e s c a r r e g áv e i s; p r o g r a m a s o p e r a c i o n a i s d e 

computador, gravados; sof tware de computador, 

g ravado s; prog ra m a de c omput ador (sof t wa re 

informático descarregável); aplicações de software de 

computador, descarregáveis; plataformas de software 

de computador, gravados ou descarregáveis; programas 

de computador, gravados; aparelhos de processamento 

de dados; servidores de rede; aplicações de software 

de telemóvel, descarregáveis; conjuntos de dados, 

g r ava d o s ou p a r a t r a n s ferên c i a; d i s p o s i t i vo s 

antiparasitas [eletricidade]; transmissores de sinais 

electrónicos; circuitos integrados; chipes electrónicos; 

d i sp o s i t ivo s fotovolt a ic o s e d i sp o s i t ivo s pa ra 

produção de energia solar; transmissores [aparelhos 

de telecomunicações]; aparelhos para entrada, saída, 

armazenamento, leitura e/ou processamento de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200765

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; fornecimento 

de informação comercial via Internet; serviços de 

agência de importação-exportação; promoção de 

vendas para terceiros; compilação de informação em 

bases de dados informáticas; optimização de motores 

de busca para promoção de vendas/opt imização 

de motores de busca para promoção de vendas; 

optimização do tráfego de sítios na rede; actualização e 

manutenção de dados em bases de dados informáticas; 

serviços de processamento de dados [funções de 

escritório]; sistematização de informação em bases de 

dados informáticas; publicidade em linha numa rede 

informática; aluguer de espaço publicitário em linha.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200766

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de escritórios [imobiliário]; 

aluguer de imóveis; serviços de agência imobiliária; 

gestão imobiliária; mediação imobiliária; avaliação 

imobiliária; aluguer de apartamentos; transferência 

electrónica de fundos fornecida através de tecnologia 

de cadeia de blocos; serviços de garantia; serviços 

f inanceiros, monetár ios e bancários; serviços de 

seguros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200767

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Fornecimento de informação sobre 

construção; serv iço de ver i f icação do progresso 

da const r ução; ser v iço de const r ução; ser v iços 

de reparação de estofos; serv iços de insta lação, 

manutenção e reparação de máquinas; serviços de 

instalação, manutenção e reparação de hardware 

informático; serviços de supressão de interferências 

em aparelhos eléctr icos; ser v iços de insta lação 

persona l i zada de peças ex ter iores, inter iores e 

mecânicas de veículos [tuning]; serviços de instalação 

e reparação de alarmes contra roubo; serviços de 

reparação de equipamento electrónico; serviços de 

instalação, manutenção e reparação de equipamento 

e redes de telecomunicações, hardware informático, 

sistemas e redes e equipamento electrónico; serviços 

de instalação, manutenção e reparação de infra-

estruturas eléctricas e mecânicas em centros de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200768

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  S e r v i ç o s : C o mu n i c a ç õ e s p o r t e r m i n a i s 

informáticos; transmissão de mensagens e imagens 

assistida por computador; fornecimento de ligações 

de telecomunicações a uma rede informática global; 

fornecimento de acesso dos uti l i zadores a redes 

in for mát icas g loba is; for nec imento de sa las de 

conversação na Internet; transmissão de ficheiros 

digitais; streaming de dados; envio de mensagens; 

transmissão de informação electrónica; transmissão 

de som, imagem e sinal ização de dados; serviços 

de telecomunicações; fornecimento de serviços de 

centros de dados; transmissão de dados electrónicos; 

serviços de peer ing, nomeadamente, serviços de 

telecomunicações para permitir o intercâmbio de 

tráfego entre os utilizadores de várias redes; serviços 

de informação sobre telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200769

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de logística de transporte; 

serviços de transporte; serviços de embalagem de 

mercador ias; serv iços de navegação; serv iços de 

armazenamento físico de dados ou de documentos 

a r m a z e n a d o s e l e c t r o n i c a m e n t e; s e r v i ç o s d e 
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distribuição de energia; serviços de correio [mensagens 

ou mercadorias]; serviços de frete de carga; serviços 

de armazenamento; serviços de armazenamento de 

equipamento informático e de telecomunicações para 

terceiros; serviços de fornecimento de armazenamento 

físico de dados de servidores remotos baseados na 

nuvem a terceiros; serviços de centros de dados, 

nomeadamente, armazenamento físico centralizado 

de dados electrónicos para terceiros; serviços de 

armazenamento físico para arquivamento de dados 

electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200770

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de sistemas 

informáticos virtuais através de computação em nuvem; 

serviços de consultoria na área da computação na 

nuvem; serviços de conversão de dados ou documentos 

de meios físicos para meios electrónicos; serviços de 

conversão de programas e dados informáticos, que não 

a conversão física; serviços de aluguer de servidores 

de rede; ser v iços de prog ra mação i n for mát ica; 

serviços de backup de dados fora do local; serviços 

de armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

realização de estudos técnicos de projectos; serviços 

de encriptação de dados; serviços de desenvolvimento 

de plataformas informáticas; concepção de modelos 

simulados por computador; serv iços de a luguer 

de insta lações de centros de dados; serv iços de 

computação na nuvem; ser v iços de computação 

quântica; serviços de engenharia de software para 

processamento de dados; serviços de consultoria 

em inteligência artif icial; serviços de consultoria 

técnica em geração de energia alternativa; serviços 

de consultoria na concepção e desenvolvimento de 

hardware informático; serviços de análise de sistemas 

informáticos; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; serviços de consultoria em tecnologia da 

informação [TI]; serviços de consultoria em segurança 

informática; recuperação de dados informáticos; 

duplicação de programas informáticos; software como 

serv iço (SaaS); plataforma como serv iço (PaaS); 

serviços informáticos, nomeadamente, gestão remota 

de aplicações informáticas para terceiros; serviços 

de gestão de projectos informáticos; serviços de 

consultoria para os serviços acima mencionados, 

nomeadamente, consultoria no domínio da tecnologia 

informática, consultoria no domínio da tecnologia 

das telecomu n icações, consu ltor ia no dom í n io 

das tecnologias de virtualização para empresas e 

negócios; serviços informáticos; serviços de aluguer 

relativos a computadores; serviços de concepção de 

software informático; serviços de actualização de 

software informático; serviços de aluguer de software 

informático; serviços de manutenção de software 

informático; serviços de criação e manutenção de sítios 

na rede para terceiros; serviços de alojamento de sítios 

informáticos [sítios a rede]; serviços de instalação 

de software informático; serviços de consultor ia 

em sof tware informático; serv iços de protecção 

contra vírus informáticos; serviçso de fornecimento 

de motores de busca para a Internet; serviços de 

digitalização de documentos [digitalização]; serviços 

de monitor i zação de si stemas in formát icos por 

acesso remoto; serviços de consultoria informática 

no dom í n io das telecomu n icações; ser v iços de 

invest igação e desenvolv imento para tercei ros; 

serviços de concepção, desenvolvimento, manutenção 

e consulta de sítios na Internet; serviços de concepção, 

d e s e nvo l v i m e nt o, m a nu t e n ç ã o e c o n s u l t a d e 

redes informáticas; serviços informáticos geridos, 

nomeadamente, alojamento do conteúdo digital e sites 

de terceiros numa rede informática global; serviços 

de fornecimento de software não descarregáveis 

para acesso e utilização de uma rede informática em 

nuvem; software como serviço (SaaS), nomeadamente, 

fornecimento de apl icações de software alojadas 

para terceiros; serviços de fornecedor de serviços 

de apl icação (ASP), nomeadamente, a lojamento 

de aplicações de software informático de terceiros; 

serviços de consultoria no domínio do software como 

serviço (SaaS); infra-estrutura como serviço (IaaS), 

nomeadamente, fornec imento de computadores 

de servidor acessíveis remotamente; serv iços de 

fornecimento de um ambiente informático virtual 

acess ível at ravés da I nter net e de outras redes 

informáticas; serviço de fornecimento de sistemas 

informáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 
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através de computação em nuvem; serviços de aluguer 

de servidores informáticos; serviços de gestão técnica 

de infra-estruturas virtuais e redes informáticas; 

serviços de consultor ia técnica nos domínios da 

a rqu itec t u ra de c ent ros de dados, soluç ões de 

computação em nuvem públicas e privadas, e avaliação 

e implementação de tecnologia da Internet e serviços 

de Internet; serviços de administração e gestão remota 

de dispositivos e aplicações de software de centros de 

dados internos e hospedados para terceiros (serviços 

in formáticos); serv iços de consultor ia técnica e 

tecnológica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200771

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P r o d u t o s :  P r o g r a m a s d e c o m p u t a d o r, 

d e s c a r r e g áv e i s; p r o g r a m a s o p e r a c i o n a i s d e 

computador, gravados; sof tware de computador, 

g ravado s; prog ra m a de c omput ador (sof t wa re 

informático descarregável); aplicações de software de 

computador, descarregáveis; plataformas de software 

de computador, gravados ou descarregáveis; programas 

de computador, gravados; aparelhos de processamento 

de dados; servidores de rede; aplicações de software 

de telemóvel, descarregáveis; conjuntos de dados, 

g r ava d o s ou p a r a t r a n s ferên c i a; d i s p o s i t i vo s 

antiparasitas [eletricidade]; transmissores de sinais 

electrónicos; circuitos integrados; chipes electrónicos; 

d i sp o s i t ivo s fotovolt a ic o s e d i sp o s i t ivo s pa ra 

produção de energia solar; transmissores [aparelhos 

de telecomunicações]; aparelhos para entrada, saída, 

armazenamento, leitura e/ou processamento de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200772

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; fornecimento 

de informação comercial via Internet; serviços de 

agência de importação-exportação; promoção de 

vendas para terceiros; compilação de informação em 

bases de dados informáticas; optimização de motores 

de busca para promoção de vendas/opt imização 

de motores de busca para promoção de vendas; 

optimização do tráfego de sítios na rede; actualização e 

manutenção de dados em bases de dados informáticas; 

serviços de processamento de dados [funções de 

escritório]; sistematização de informação em bases de 

dados informáticas; publicidade em linha numa rede 

informática; aluguer de espaço publicitário em linha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200773

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de escritórios [imobiliário]; 

aluguer de imóveis; serviços de agência imobiliária; 

gestão imobiliária; mediação imobiliária; avaliação 

imobiliária; aluguer de apartamentos; transferência 

electrónica de fundos fornecida através de tecnologia 

de cadeia de blocos; serviços de garantia; serviços 

f inanceiros, monetár ios e bancários; serviços de 

seguros.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200774

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Fornecimento de informação sobre 

construção; serviço de ver i f icação do progresso 

da const r ução; ser v iço de const r ução; ser v iços 

de reparação de estofos; serv iços de insta lação, 

manutenção e reparação de máquinas; serviços de 

instalação, manutenção e reparação de hardware 

informático; serviços de supressão de interferências 

em aparelhos eléctr icos; ser v iços de insta lação 

persona l i zada de peças ex ter iores, inter iores e 

mecânicas de veículos [tuning]; serviços de instalação 

e reparação de alarmes contra roubo; serviços de 

reparação de equipamento electrónico; serviços de 

instalação, manutenção e reparação de equipamento 

e redes de telecomunicações, hardware informático, 

sistemas e redes e equipamento electrónico; serviços 

de instalação, manutenção e reparação de infra-estruturas 

eléctricas e mecânicas em centros de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200775

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  S e r v i ç o s : C o mu n i c a ç õ e s p o r t e r m i n a i s 

informáticos; transmissão de mensagens e imagens 

assistida por computador; fornecimento de ligações 

de telecomunicações a uma rede informática global; 

fornecimento de acesso dos uti l i zadores a redes 

in for mát icas g loba is; for nec imento de sa las de 

conversação na Internet; transmissão de ficheiros 

digitais; streaming de dados; envio de mensagens; 

transmissão de informação electrónica; transmissão 

de som, imagem e sinal ização de dados; serviços 

de telecomunicações; fornecimento de serviços de 

centros de dados; transmissão de dados electrónicos; 

serviços de peer ing, nomeadamente, serviços de 

telecomunicações para permitir o intercâmbio de 

tráfego entre os utilizadores de várias redes; serviços 

de informação sobre telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200776

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de logística de transporte; 

serviços de transporte; serviços de embalagem de 

mercador ias; serv iços de navegação; serv iços de 

armazenamento físico de dados ou de documentos 

a r m a z e n a d o s e l e c t r o n i c a m e n t e; s e r v i ç o s d e 

distribuição de energia; serviços de correio [mensagens 

ou mercadorias]; serviços de frete de carga; serviços 

de armazenamento; serviços de armazenamento de 

equipamento informático e de telecomunicações para 

terceiros; serviços de fornecimento de armazenamento 

físico de dados de servidores remotos baseados na 

nuvem a terceiros; serviços de centros de dados, 

nomeadamente, armazenamento físico centralizado 

de dados electrónicos para terceiros; serviços de 

armazenamento físico para arquivamento de dados 

electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200777

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong



16014    42   2022  10  19 

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de sistemas 

informáticos virtuais através de computação em nuvem; 

serviços de consultoria na área da computação na 

nuvem; serviços de conversão de dados ou documentos 

de meios físicos para meios electrónicos; serviços de 

conversão de programas e dados informáticos, que não 

a conversão física; serviços de aluguer de servidores 

de rede; ser v iços de prog ra mação i n for mát ica; 

serviços de backup de dados fora do local; serviços 

de armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

realização de estudos técnicos de projectos; serviços 

de encriptação de dados; serviços de desenvolvimento 

de plataformas informáticas; concepção de modelos 

simulados por computador; serv iços de a luguer 

de insta lações de centros de dados; serv iços de 

computação na nuvem; ser v iços de computação 

quântica; serviços de engenharia de software para 

processamento de dados; serviços de consultoria 

em inteligência artif icial; serviços de consultoria 

técnica em geração de energia alternativa; serviços 

de consultoria na concepção e desenvolvimento de 

hardware informático; serviços de análise de sistemas 

informáticos; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; serviços de consultoria em tecnologia da 

informação [TI]; serviços de consultoria em segurança 

informática; recuperação de dados informáticos; 

duplicação de programas informáticos; software como 

serv iço (SaaS); plataforma como serv iço (PaaS); 

serviços informáticos, nomeadamente, gestão remota 

de aplicações informáticas para terceiros; serviços 

de gestão de projectos informáticos; serviços de 

consultoria para os serviços acima mencionados, 

nomeadamente, consultoria no domínio da tecnologia 

informática, consultoria no domínio da tecnologia 

das telecomu n icações, consu ltor ia no dom í n io 

das tecnologias de virtualização para empresas e 

negócios; serviços informáticos; serviços de aluguer 

relativos a computadores; serviços de concepção de 

software informático; serviços de actualização de 

software informático; serviços de aluguer de software 

informático; serviços de manutenção de software 

informático; serviços de criação e manutenção de sítios 

na rede para terceiros; serviços de alojamento de sítios 

informáticos [sítios a rede]; serviços de instalação 

de software informático; serviços de consultor ia 

em sof tware informático; serv iços de protecção 

contra vírus informáticos; serviçso de fornecimento 

de motores de busca para a Internet; serviços de 

digitalização de documentos [digitalização]; serviços 

de monitor i zação de si stemas in formát icos por 

acesso remoto; serviços de consultoria informática 

no dom í n io das telecomu n icaçõe s; ser v iços de 

invest igação e desenvolv imento para tercei ros; 

serviços de concepção, desenvolvimento, manutenção 

e consulta de sítios na Internet; serviços de concepção, 

d e s e nvo l v i m e nt o, m a nu t e n ç ã o e c o n s u l t a d e 

redes informáticas; serviços informáticos geridos, 

nomeadamente, alojamento do conteúdo digital e sites 

de terceiros numa rede informática global; serviços 

de fornecimento de software não descarregáveis 

para acesso e utilização de uma rede informática em 

nuvem; software como serviço (SaaS), nomeadamente, 

fornecimento de apl icações de software alojadas 

para terceiros; serviços de fornecedor de serviços 

de apl icação (ASP), nomeadamente, a lojamento 

de aplicações de software informático de terceiros; 

serviços de consultoria no domínio do software como 

serviço (SaaS); infra-estrutura como serviço (IaaS), 

nomeadamente, fornec imento de computadores 

de servidor acessíveis remotamente; serv iços de 

fornecimento de um ambiente informático virtual 

acess ível at ravés da I nter net e de outras redes 

informáticas; serviço de fornecimento de sistemas 

informáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 

através de computação em nuvem; serviços de aluguer 

de servidores informáticos; serviços de gestão técnica 

de infra-estruturas virtuais e redes informáticas; 

serviços de consultor ia técnica nos domínios da 

a rqu itec t u ra de c ent ros de dados, soluç ões de 

computação em nuvem públicas e privadas, e avaliação 

e implementação de tecnologia da Internet e serviços 

de Internet; serviços de administração e gestão remota 

de dispositivos e aplicações de software de centros de 

dados internos e hospedados para terceiros (serviços 

in formáticos); serv iços de consultor ia técnica e 

tecnológica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200778

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited
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  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P r o d u t o s :  P r o g r a m a s d e c o m p u t a d o r, 

d e s c a r r e g áv e i s; p r o g r a m a s o p e r a c i o n a i s d e 

computador, gravados; sof tware de computador, 

g ravado s; prog ra m a de c omput ador (sof t wa re 

informático descarregável); aplicações de software de 

computador, descarregáveis; plataformas de software 

de computador, gravados ou descarregáveis; programas 

de computador, gravados; aparelhos de processamento 

de dados; servidores de rede; aplicações de software 

de telemóvel, descarregáveis; conjuntos de dados, 

g r ava d o s ou p a r a t r a n s ferên c i a; d i s p o s i t i vo s 

antiparasitas [eletricidade]; transmissores de sinais 

electrónicos; circuitos integrados; chipes electrónicos; 

d i sp o s i t ivo s fotovolt a ic o s e d i sp o s i t ivo s pa ra 

produção de energia solar; transmissores [aparelhos 

de telecomunicações]; aparelhos para entrada, saída, 

armazenamento, leitura e/ou processamento de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200779

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; fornecimento 

de informação comercial via Internet; serviços de 

agência de importação-exportação; promoção de 

vendas para terceiros; compilação de informação em 

bases de dados informáticas; optimização de motores 

de busca para promoção de vendas/opt imização 

de motores de busca para promoção de vendas; 

optimização do tráfego de sítios na rede; actualização e 

manutenção de dados em bases de dados informáticas; 

serviços de processamento de dados [funções de 

escritório]; sistematização de informação em bases de 

dados informáticas; publicidade em linha numa rede 

informática; aluguer de espaço publicitário em linha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200780

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de escritórios [imobiliário]; 

aluguer de imóveis; serviços de agência imobiliária; 

gestão imobiliária; mediação imobiliária; avaliação 

imobiliária; aluguer de apartamentos; transferência 

electrónica de fundos fornecida através de tecnologia 

de cadeia de blocos; serviços de garantia; serviços 

f inanceiros, monetár ios e bancários; serviços de 

seguros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200781

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Fornecimento de informação sobre 

construção; serv iço de ver i f icação do progresso 

da const r ução; ser v iço de const r ução; ser v iços 

de reparação de estofos; serv iços de insta lação, 

manutenção e reparação de máquinas; serviços de 

instalação, manutenção e reparação de hardware 

informático; serviços de supressão de interferências 

em aparelhos eléctr icos; ser v iços de insta lação 

persona l i zada de peças ex ter iores, inter iores e 

mecânicas de veículos [tuning]; serviços de instalação 

e reparação de alarmes contra roubo; serviços de 
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reparação de equipamento electrónico; serviços de 

instalação, manutenção e reparação de equipamento 

e redes de telecomunicações, hardware informático, 

sistemas e redes e equipamento electrónico; serviços 

de instalação, manutenção e reparação de infra-

estruturas eléctricas e mecânicas em centros de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200782

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  S e r v i ç o s : C o mu n i c a ç õ e s p o r t e r m i n a i s 

informáticos; transmissão de mensagens e imagens 

assistida por computador; fornecimento de ligações 

de telecomunicações a uma rede informática global; 

fornecimento de acesso dos uti l i zadores a redes 

in for mát icas g loba is; for nec imento de sa las de 

conversação na Internet; transmissão de ficheiros 

digitais; streaming de dados; envio de mensagens; 

transmissão de informação electrónica; transmissão 

de som, imagem e sinal ização de dados; serviços 

de telecomunicações; fornecimento de serviços de 

centros de dados; transmissão de dados electrónicos; 

serviços de peer ing, nomeadamente, serviços de 

telecomunicações para permitir o intercâmbio de 

tráfego entre os utilizadores de várias redes; serviços 

de informação sobre telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200783

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de logística de transporte; 

serviços de transporte; serviços de embalagem de 

mercador ias; serv iços de navegação; serv iços de 

armazenamento físico de dados ou de documentos 

a r m a z e n a d o s e l e c t r o n i c a m e n t e; s e r v i ç o s d e 

distribuição de energia; serviços de correio [mensagens 

ou mercadorias]; serviços de frete de carga; serviços 

de armazenamento; serviços de armazenamento de 

equipamento informático e de telecomunicações para 

terceiros; serviços de fornecimento de armazenamento 

físico de dados de servidores remotos baseados na 

nuvem a terceiros; serviços de centros de dados, 

nomeadamente, armazenamento físico centralizado 

de dados electrónicos para terceiros; serviços de 

armazenamento físico para arquivamento de dados 

electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200784

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : GDS (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit B, 25/F, Far East Finance Centre, 

16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de sistemas 

informáticos virtuais através de computação em nuvem; 

serviços de consultoria na área da computação na 

nuvem; serviços de conversão de dados ou documentos 

de meios físicos para meios electrónicos; serviços de 

conversão de programas e dados informáticos, que não 

a conversão física; serviços de aluguer de servidores 

de rede; ser v iços de prog ra mação i n for mát ica; 

serviços de backup de dados fora do local; serviços 

de armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

realização de estudos técnicos de projectos; serviços 

de encriptação de dados; serviços de desenvolvimento 

de plataformas informáticas; concepção de modelos 

simulados por computador; serv iços de a luguer 

de insta lações de centros de dados; serv iços de 

computação na nuvem; ser v iços de computação 

quântica; serviços de engenharia de software para 

processamento de dados; serviços de consultoria 
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em inteligência artif icial; serviços de consultoria 

técnica em geração de energia alternativa; serviços 

de consultoria na concepção e desenvolvimento de 

hardware informático; serviços de análise de sistemas 

informáticos; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; serviços de consultoria em tecnologia da 

informação [TI]; serviços de consultoria em segurança 

informática; recuperação de dados informáticos; 

duplicação de programas informáticos; software como 

serv iço (SaaS); plataforma como serv iço (PaaS); 

serviços informáticos, nomeadamente, gestão remota 

de aplicações informáticas para terceiros; serviços 

de gestão de projectos informáticos; serviços de 

consultoria para os serviços acima mencionados, 

nomeadamente, consultoria no domínio da tecnologia 

informática, consultoria no domínio da tecnologia 

das telecomu n icações, consu ltor ia no dom í n io 

das tecnologias de virtualização para empresas e 

negócios; serviços informáticos; serviços de aluguer 

relativos a computadores; serviços de concepção de 

software informático; serviços de actualização de 

software informático; serviços de aluguer de software 

informático; serviços de manutenção de software 

informático; serviços de criação e manutenção de sítios 

na rede para terceiros; serviços de alojamento de sítios 

informáticos [sítios a rede]; serviços de instalação 

de software informático; serviços de consultoria em 

software informático; serviços de protecção contra 

v í r u s i n for m át ic o s; s er v iç o s de for ne c i mento 

de motores de busca para a Internet; serviços de 

digitalização de documentos [digitalização]; serviços 

de monitor i zação de si stemas in formát icos por 

acesso remoto; serviços de consultoria informática 

no dom í n io das telecomu n icações; ser v iços de 

invest igação e desenvolv imento para tercei ros; 

serviços de concepção, desenvolvimento, manutenção 

e consulta de sítios na Internet; serviços de concepção, 

d e s e nvo l v i m e nt o, m a nu t e n ç ã o e c o n s u l t a d e 

redes informáticas; serviços informáticos geridos, 

nomeadamente, alojamento do conteúdo digital e sites 

de terceiros numa rede informática global; serviços 

de fornecimento de software não descarregáveis 

para acesso e utilização de uma rede informática em 

nuvem; software como serviço (SaaS), nomeadamente, 

fornecimento de apl icações de software alojadas 

para terceiros; serviços de fornecedor de serviços 

de apl icação (ASP), nomeadamente, a lojamento 

de aplicações de software informático de terceiros; 

serviços de consultoria no domínio do software como 

serviço (SaaS); infra-estrutura como serviço (IaaS), 

nomeadamente, fornec imento de computadores 

de servidor acessíveis remotamente; serv iços de 

fornecimento de um ambiente informático virtual 

acess ível at ravés da I nter net e de outras redes 

informáticas; serviço de fornecimento de sistemas 

informáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 

através de computação em nuvem; serviços de aluguer 

de servidores informáticos; serviços de gestão técnica 

de infra-estruturas virtuais e redes informáticas; 

serviços de consultor ia técnica nos domínios da 

a rqu itec t u ra de c ent ros de dados, soluç ões de 

computação em nuvem públicas e privadas, e avaliação 

e implementação de tecnologia da Internet e serviços 

de Internet; serviços de administração e gestão remota 

de dispositivos e aplicações de software de centros de 

dados internos e hospedados para terceiros (serviços 

in formáticos); serv iços de consultor ia técnica e 

tecnológica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200785

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : MASAKAZU MIURA

  Endereço : 1-17-17, Jyosui-honcho, Kodaira-shi, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Bolos; artigos de confeitaria; artigos 

de pastelar ia; pi zzas; sandu íches; pasta de soja 

(cond imentos); cond imentos; temperos; molhos 

(condimentos); molho de soja; ketchup [molho de 

tomate]; especiarias; barras de cereais; preparações 

de cereais; massa instantânea; esparguete; refeições 

preparadas à base de massa instantânea; tortas da 

pr imavera; gengibre [tempero]; maionese; tar tes 

de carne; pipocas; arroz; bolos de arroz; molhos 

para salada; sushi; tacos; molho de tomate; massa 

instantânea vendida/empacotada num copo; macarrão 

instantâneo; yakisoba instantâneo; yakisoba (macarrão 

f r ito Japonês); a let r ia i n sta ntâ nea [maca r rão]; 

macarrão Japonês, incluindo udon, soba, cha soba, 

somen, yakisoba, e massa de ramen; arroz instantâneo; 

arroz instantâneo com refeições preparadas; caixas 

de arroz congelado; macarrão refrigerado; macarrão 

seco; refeições preparadas contendo (principalmente) 
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macarrão; macarrão fresco; refeições preparadas à 

base de macarrão; refeições preparadas à base de 

macarrão refrigerado; refeições preparadas à base de 

macarrão congelado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200786

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

 CRIADOR GRUPO LIMITADA

  Endereço : 29B 邨 2 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200788

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 1

17 1702

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200790

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereç o : 11-1, Hokotate-cho, Ka m itoba, 

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos eletrónicos; 

programas de jogos eletrón icos descarregáveis; 

programas de jogos de vídeo; programas de jogos de 

vídeo descarregáveis; cartuchos de jogos de vídeo; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

películas protetoras adaptadas para smartphones; 

capas para smartphones; coberturas para smartphones; 

software de jogos de computador, gravado; software 

de jogos de computador, descarregável; programas 

de computador, gravados; programas de computador, 

descarregáveis; periféricos adaptados para uso com 

computadores; discos compactos [áudio e vídeo]; 

gravações de vídeo com animação descarregáveis; 

g r a v a ç õ e s d e á u d i o e v í d e o c o m a n i m a ç ã o; 

gravações de vídeo com animação; suportes digitais, 

nomeadamente, DVD pré-gravados, gravações de 

áudio e vídeo descarregáveis, e CD com animação; 

ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros de música 

descarregáveis; publicação eletrónica descarregável; 

auscultadores; auriculares; headsets; baterias elétricas; 

carregadores de bater ias; lunetas; óculos de sol; 

programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

de arcada; aparelhos para recarga de acumuladores 

elétricos; baterias de telemóveis; capacetes de proteção 

para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200791

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereç o : 11-1, Hokotate-cho, Ka m itoba, 

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de divertimento; serviços 

de divertimento, nomeadamente, divertimento sob 

a forma de exibições de uma sér ies de animação 

contínua (não descarregável) através da internet; 

fo r ne c i ment o d e i n for m a ç õ e s no d o m í n io d e 

entreten imento; serv iços on l ine de publ icações 

eletrónicas, não descarregáveis; disponibilização de 

vídeos online, não descarregáveis; disponibilização 

de vídeos de animação online, não descarregáveis; 

disponibilização de vídeos não descarregáveis no 

domínio de animação online através de um website; 

d isponibi l i zação de v ídeos, não descarregáveis, 
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p o r m e i o d e s e r v i ç o s d e v í d e o - o n- d e m a n d; 

disponibilização de música online, não descarregáveis; 

organização de espetáculos [serviços de empresários]; 

a lug uer de e qu ipa mento de jogo s; a lug uer de 

brinquedos; serviços de jogos providenciados em 

linha através de uma rede informática; organização 

de competições [educação ou divertimento]; serviços 

de salões de jogos de arcadas; serviços de parques de 

diversão; organização de competições de desportos 

eletrónicos; educação; organização de jogos; realização 

de eventos recreativos; organização de eventos de 

entretenimento; fornecimento de instalações para 

entretenimento; aluguer de filmes cinematográficos; 

exibição de espetáculos ao vivo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200792

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 G R U P O D E M É D I A S O U O U ( M A C A U ), 

LIMITADA

  Endereço : 162 4

F-06

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200793

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : Fonterra Brands (Singapore) Pte 

Limited

  Endereço : 182 Ceci l Street, #15-01 Frasers 

Tower, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : A l i mentos d ietét ic os pa ra u so 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

substâncias dietéticas para uso medicinal; alimentos 

homogenei zados adaptados pa ra f i ns méd icos; 

a l i mentos pa ra bebés; le ite em pó pa ra bebés; 

preparações alimentares para bebés; farinhas lácteas 

para bebés; a l imentos à base de a lbumina para 

uso medicinal; preparações albuminosas para uso 

medicinal; suplementos alimentares de albumina; 

suplementos dietéticos de enzimas; suplementos 

d ietét i c o s de g luc o s e; suplemento s d ietét i c o s 

de lec it i na; suplementos d ietét icos de caseí na; 

suplementos dietét icos de proteína; suplementos 

al imentares à base de isof lavona de soja; glucose 

para uso como aditivo alimentar para uso médico; 

suplementos a l imentares minerais; suplementos 

nutricionais; preparações de vitaminas; preparados 

multivitamínicos; pastilhas efervescentes vitaminadas; 

fibras dietéticas; preparações nutracêuticas para fins 

terapêuticos ou médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200794

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : Fonterra Brands (Singapore) Pte 

Limited

  Endereço : 182 Ceci l Street, #15-01 Frasers 

Tower, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Manteiga; nata [láctea]; queijo; leite; 

iogurte; bebidas lácteas, onde predomina o leite; soro 

de leite; produtos lácteos; leite albuminoso; leite em 

pó; leite de ovelha; queijo de ovelha; chá com leite de 

ovelha, com predominância de leite de ovelha; leite de 

ovelha em pó; produtos com predominância de leite de 

ovelha; bebidas de leite de ovelha, com predominância 

de leite de ovelha; nata de ovelha [láctea]; gorduras 

comestíveis; óleos para alimentação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200795

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

B 26-28
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200796

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

B 26-28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200797

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200798

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200799

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200800

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200801

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200802

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200803

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200804

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200805

[220]  Data de pedido : 2022/08/26



16022    42   2022  10  19 

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200806

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200807

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200808

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200809

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200810

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3469 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200811

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 A lameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing 

e promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços 

de feiras e exposições, organização de desfiles de 

moda para fins promocionais; serviços de programas 

de fidelidade, incentivo e bônus; fornecimento de 

espaço publicitário; serviços de compras para terceiros 

[compra de bens e serviços para outras empresas]; 

serviços de loja de vendas por grosso e a retalho; 

serviços de assistência, gestão e administração de 

negócios comerciais; contabilidade, contabilidade e 

auditoria, preparação de impostos; processamento 

ad m i n i s t rat ivo de dado s; ser v iç o s de gest ão e 

recrutamento de recursos humanos; serv iços de 

escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200812

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 A lameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

e nt re t e n i m e nt o; c lub e no c t u r no; a c t iv i d a d e s 

desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200813

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 A lameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing 

e promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços 

de feiras e exposições, organização de desfiles de 

moda para fins promocionais; serviços de programas 

de fidelidade, incentivo e bônus; fornecimento de 

espaço publicitário; serviços de compras para terceiros 

[compra de bens e serviços para outras empresas]; 

serviços de loja de vendas por grosso e a retalho; 

serviços de assistência, gestão e administração de 

negócios comerciais; contabilidade, contabilidade e 

auditoria, preparação de impostos; processamento 

ad m i n i s t rat ivo de dado s; ser v iç o s de gest ão e 

recrutamento de recursos humanos; serv iços de 

escritório.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200814

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 A lameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

e nt re t e n i m e nt o; c lub e no c t u r no; a c t iv i d a d e s 

desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200815

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 A lameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing 

e promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços 

de feiras e exposições, organização de desfiles de 

moda para fins promocionais; serviços de programas 

de fidelidade, incentivo e bônus; fornecimento de 

espaço publicitário; serviços de compras para terceiros 

[compra de bens e serviços para outras empresas]; 

serviços de loja de vendas por grosso e a retalho; 

serviços de assistência, gestão e administração de 

negócios comerciais; contabilidade, contabilidade e 

auditoria, preparação de impostos; processamento 

ad m i n i s t rat ivo de dado s; ser v iç o s de gest ão e 

recrutamento de recursos humanos; serv iços de 

escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200816

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 A lameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

e nt re t e n i m e nt o; c lub e no c t u r no; a c t iv i d a d e s 

desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200817

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 A lameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing 

e promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços 

de feiras e exposições, organização de desfiles de 

moda para fins promocionais; serviços de programas 

de fidelidade, incentivo e bônus; fornecimento de 

espaço publicitário; serviços de compras para terceiros 

[compra de bens e serviços para outras empresas]; 

serviços de loja de vendas por grosso e a retalho; 
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serviços de assistência, gestão e administração de 

negócios comerciais; contabilidade, contabilidade e 

auditoria, preparação de impostos; processamento 

ad m i n i s t rat ivo de dado s; ser v iç o s de gest ão e 

recrutamento de recursos humanos; serv iços de 

escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200818

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 A lameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

e nt re t e n i m e nt o; c lub e no c t u r no; a c t iv i d a d e s 

desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200819

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 A lameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing 

e promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços 

de feiras e exposições, organização de desfiles de 

moda para fins promocionais; serviços de programas 

de fidelidade, incentivo e bônus; fornecimento de 

espaço publicitário; serviços de compras para terceiros 

[compra de bens e serviços para outras empresas]; 

serviços de loja de vendas por grosso e a retalho; 

serviços de assistência, gestão e administração de 

negócios comerciais; contabilidade, contabilidade e 

auditoria, preparação de impostos; processamento 

ad m i n i s t rat ivo de dado s; ser v iç o s de gest ão e 

recrutamento de recursos humanos; serv iços de 

escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200820

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 A lameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

e nt re t e n i m e nt o; c lub e no c t u r no; a c t iv i d a d e s 

desportivas e culturais.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200821

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : Fonterra Brands (Singapore) Pte 

Limited

  Endereço : 182 Ceci l Street, #15-01 Frasers 

Tower, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : A l i mentos d ietét ic os pa ra u so 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

substâncias dietéticas para uso medicinal; alimentos 

homogenei zados adaptados pa ra f i ns méd icos; 

a l i mentos pa ra bebés; le ite em pó pa ra bebés; 

preparações alimentares para bebés; farinhas lácteas 

para bebés; a l imentos à base de a lbumina para 

uso medicinal; preparações albuminosas para uso 

medicinal; suplementos alimentares de albumina; 

suplementos dietéticos de enzimas; suplementos 

d ietét i c o s de g luc o s e; suplemento s d ietét i c o s 

de lec it i na; suplementos d ietét icos de caseí na; 

suplementos dietéticos de proteína; suplementes 

al imentares à base de isof lavona de soja; glucose 

para uso como aditivo alimentar para uso médico; 

suplementos a l imentares minerais; suplementos 

nutricionais; preparações de vitaminas; preparados 

multivitamínicos; pastilhas efervescentes vitaminadas; 

fibras dietéticas; preparações nutracêuticas para fins 

terapêuticos ou médicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde, 

amarela, preta e branca tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/200822

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : Fonterra Brands (Singapore) Pte 

Limited

  Endereço : 182 Ceci l Street, #15-01 Frasers 

Tower, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Manteiga; nata [láctea]; queijo; leite; 

iogurte; bebidas lácteas, onde predomina o leite; soro 

de leite; produtos lácteos; leite albuminoso; leite em 

pó; leite de ovelha; queijo de ovelha; chá com leite de 

ovelha, com predominância de leite de ovelha; leite de 

ovelha em pó; produtos com predominância de leite de 

ovelha; bebidas de leite de ovelha, com predominância 

de leite de ovelha; nata de ovelha [láctea]; gorduras 

comestíveis; óleos para alimentação.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde, 

amarela, preta e branca tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/200823

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : Fonterra Brands (Singapore) Pte 

Limited

  Endereço : 182 Ceci l Street, #15-01 Frasers 

Tower, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : A l i mentos d ietét ic os pa ra u so 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

substâncias dietéticas para uso medicinal; alimentos 

homogenei zados adaptados pa ra f i ns méd icos; 

a l i mentos pa ra bebés; le ite em pó pa ra bebés; 

preparações alimentares para bebés; farinhas lácteas 

para bebés; a l imentos à base de a lbumina para 

uso medicinal; preparações albuminosas para uso 

medicinal; suplementos alimentares de albumina; 

suplementos dietéticos de enzimas; suplementos 

d ietét i c o s de g luc o s e; suplemento s d ietét i c o s 

de lec it i na; suplementos d ietét icos de caseí na; 

suplementos dietéticos de proteína; suplementes 

al imentares à base de isof lavona de soja; glucose 

para uso como aditivo alimentar para uso médico; 

suplementos a l imentares minerais; suplementos 

nutricionais; preparações de vitaminas; preparados 

multivitamínicos; pastilhas efervescentes vitaminadas; 

fibras dietéticas; preparações nutracêuticas para fins 

terapêuticos ou médicos.

[540]  Marca : 
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[591]  C ores de ma rc a : Reiv i nd ic a a s c ores 

verde, amarela, preta, branca e vermelha tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/200824

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : Fonterra Brands (Singapore) Pte 

Limited

  Endereço : 182 Ceci l Street, #15-01 Frasers 

Tower, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Manteiga; nata [láctea]; queijo; leite; 

iogurte; bebidas lácteas, onde predomina o leite; soro 

de leite; produtos lácteos; leite albuminoso; leite em 

pó; leite de ovelha; queijo de ovelha; chá com leite de 

ovelha, com predominância de leite de ovelha; leite de 

ovelha em pó; produtos com predominância de leite de 

ovelha; bebidas de leite de ovelha, com predominância 

de leite de ovelha; nata de ovelha [láctea]; gorduras 

comestíveis; óleos para alimentação.

[540]  Marca : 

[591]  C ores de ma rc a : Reiv i nd ic a a s c ores 

verde, amarela, preta, branca e vermelha tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/200825

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), kretek  (tabaco); snus  (tabaco); 

sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); 

cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados 

a serem aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas 

partes para aquecer c igarros ou tabaco a f im de 

libertar aerossóis contendo nicotina para inalação; 

soluções líquidas de nicotina para uso em cigarros 

eletrónicos; artigos para fumadores, mortalhas para 

cigarros, boquilhas para cigarros, filtros para cigarros, 

latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, 

aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros 

(para fumadores), fósforos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200826

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : HONDA MOTOR CO., LTD.

  Endereç o : 1-1, M i na m i-Aoya ma 2-chome, 

Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Motociclos, motociclos eléctricos, 

triciclos, veículos de três rodas, triciclos eléctricos, 

triciclos motorizados e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200830

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 CANSINO BIOLOGICS INC.

  Endereço : 

185 401-420

 401-420, 4/F, Biomedica l Park of West Zone, 185 

South Avenue,TEDA West District,Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200835

[220]  Data de pedido : 2022/08/26
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 14

265

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200836

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200837

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200838

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200839

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200840

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14

265

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200841

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

398 F607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200842

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

398 F607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200843

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

398 F607

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200844

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), kretek  (tabaco); snus  (tabaco); 

sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); 

cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados 

a serem aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas 

partes para aquecer c igarros ou tabaco a f im de 

libertar aerossóis contendo nicotina para inalação; 

soluções líquidas de nicotina para uso em cigarros 

eletrónicos; artigos para fumadores, mortalhas para 

cigarros, boquilhas para cigarros, filtros para cigarros, 

latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, 

aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros 

(para fumadores), fósforos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200845

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

 S P ROU T S S T U DI E S C o n s u l t a n c y L i m i t e d / 

SPROUTS Consultoria de Estudos LDA

  Endereço : 18 Q

 Parça K in Heng Long 18Q, Alameda Dr. Carlos 

d’Assumpcao, Macao

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200846

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 209-215

9 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200847

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 209-215

9 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200848

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 209-215

9 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200849

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200850

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200851

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : Trefethen Family Winery, LLC

  Endereço : 1160 Oa k K nol l Avenue, Napa, 

California 94558, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200852

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

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

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s : P r e p a r a ç õ e s f a r m a c ê u t i c a s; 

preparações farmacêuticas para o tratamento de 

doenças cardiovasculares; diuréticos; preparações 

farmacêuticas para o tratamento da hiponatremia; 

preparações farmacêuticas para o tratamento da 

hiponatremia em pacientes com síndrome de hormonas 

antidiuréticas inapropriadas (SIADH), insuficiência 

cardíaca e cirrose; preparações farmacêuticas para o 

tratamento de doenças policísticas dos rins (PKD).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200853

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

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

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s : P r e p a r a ç õ e s f a r m a c ê u t i c a s; 

preparações farmacêuticas para o tratamento de 

doenças cardiovasculares; diuréticos; preparações 

farmacêuticas para o tratamento da hiponatremia; 

preparações farmacêuticas para o tratamento da 

hiponatremia em pacientes com síndrome de hormonas 

antidiuréticas inapropriadas (SIADH), insuficiência 

cardíaca e cirrose; preparações farmacêuticas para o 

tratamento de doenças policísticas dos rins (PKD).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200854

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27

114

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200855

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27

114

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200856

[220]  Data de pedido : 2022/08/29
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 27

114

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200857

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27

114

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200861

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : ( ) 

  Endereço : 氹 3

R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200878

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 681

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200879

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 681

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200880

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 59

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

金
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200881

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 240

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200882

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 240

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200884

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200885

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200886

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200887

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200888

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200889

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200890

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200891

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200892

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200893

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200894

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200895

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200896

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200897

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200898

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200899

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200900

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200901

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200902

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 799 504 -1

 Room 504-1, No. 799, Yinxiang Road, Jiading District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200903

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 799 504 -1

 Room 504-1, No. 799, Yinxiang Road, Jiading District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200911

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 WU KIN CHIO

  Endereço : 21/K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200912

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : CONSERVAS PORTUGAL 

NORTE, LDA.

  Endereço : Rua Sousa Aroso, No. 580 a 620, 

4450-287 Matosinhos, Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Alimentos farináceos; biscoitos; bolos; 

preparações feitas de cereais; flocos de cereais secos; 

lanches [snacks] à base de arroz; lanches [snacks] 

à base de cereais; massas [pastelaria]; produtos de 

moagem de farinha; pastéis [pastelaria]; pastelaria; 

petits fours [pastelaria].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200913

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : WONG CHEONG HENG

  Endereço : 7A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200914

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200915

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200916

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200917

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200918

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200919

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200920

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED
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  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200921

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200922

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200923

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200924

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201
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 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200925

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200926

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

  L I N I NG SPORT S (SH A NGH A I) COM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200927

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

  L I N I NG SPORT S (SH A NGH A I) COM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200928

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

  L I N I NG SPORT S (SH A NGH A I) COM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200929

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200930

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200931

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200932

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200933

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200934

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200935

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200936

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED



N.º 42 — 19-10-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16043

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200937

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200938

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200939

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200940

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200941

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200942

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200943

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200944

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : ( )

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200945

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200946

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200947

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200948

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200949

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200950

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200951

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200952

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200953

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201
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 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200954

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200955

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200956

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200957

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 
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 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200958

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200959

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200960

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200961

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200962

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200963

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200964

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200965

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200966

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200967

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200968

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200969

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200970

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200971

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200972

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200973

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200974

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200975

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200976

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200977

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200978

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200979

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201
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 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200980

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200981

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200982

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200983

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200984

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200985

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200986

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200987

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200988

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200989

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200990

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200991

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200992

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201
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 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200993

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200994

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200995

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200996

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200997

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200998

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 L I N I NG SP ORT S (SH A NGH A I) C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 

161 3201

 Suite 3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pi lot Free 

Trade Zone, Shanghai 200120, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200999

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 BYD COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 No.1, Yan’An Road, Kuichong Street, Dapeng New 

District, Shenzhen, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201000

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 BYD COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 NO.1, YA N’A N ROA D, KUICHONG ST R EET, 

DA P E N G N E W D I S T R I C T,  S H E N Z H E N, 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201001

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

 BYD COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 No.1, Yan’An Road, Kuichong Street, Dapeng New 

District, Shenzhen, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201004

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201005

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201006

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : LED USB

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201007

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201008

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201009

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201010

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201024

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201025

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 23A 25A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201027

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

ATM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201028

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  P rodutos : 

册 册 册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201029

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201030

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

衆

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201031

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201032

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201033

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  S er v iç o s : S a a S

Pa a S
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201034

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201038

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : DPO INTERNATIONAL SDN. 

BHD.

  Endereç o : B2-G, L orong Sela ngor, P u sat 

Komersial Gaya, Pusat Bandar Melawati, Taman 

Melawati, Wilayah Persekutuan 53100 Kuala Lumpur, 

Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201039

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Preparação, organização e condução 

de exposições para fins de publicidade, comerciais 

ou de comércio; arrendamento e aluguer de espaço 

publicitário; arrendamento e aluguer de tempo de 

publicidade nos meios de comunicação; organização 

de concursos para f ins publicitários; publicidade; 

apresentação comercial de artigos e serviços em 

médios de comunicação, com fins de venda a retalho; 

serviços de consultoria de administração de empresas e 

de gestão comercial; assistência na direção de negócios 

comerciais; consultoria em organização de negócios 

comerciais; administração de programas de incentivos 

que permitam aos participantes obter descontos e 

prémios complementares em artigos e serviços através 

da inscrição como sócio; organização de programas de 

incentivo de sócio para fins comerciais ou publicitários; 

a s s i s tênc ia na gest ão i ndu st r ia l ou c omerc ia l; 

administração comercial para o licenciamento de bens 

e serviços para terceiros; promoção de vendas para 

terceiros; serviços de consultoria de recursos humanos; 
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serviços de relocalização para empresas; compilação 

de informação numa base de dados informática; 

processamento (administrativo) de ordens de compra; 

serviços de compras electrónicas; serviços de compras 

on-l ine; serviços de lojas de venda a retalho e de 

centro comercial; operação e administração de centros 

comercia is e de pontos de venda; contabi l idade; 

aluguer de máquinas de venda automáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201040

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  A c t i v i d a d e  :   ( )  o u t r a s 

(Associação sem fins lucrativos)

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201041

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  A c t i v i d a d e  :   ( )  o u t r a s 

(Associação sem fins lucrativos)

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201042

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  A c t i v i d a d e  :   ( )  o u t r a s 

(Associação sem fins lucrativos)

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201043

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  A c t i v i d a d e  :   ( )  o u t r a s 

(Associação sem fins lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201044

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 GENESIS BBQ Co., Ltd.

  Endereço : 64

  (Munjeong-Dong), Jungdaero 64, Songpa-Gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/201045

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 GENESIS BBQ Co., Ltd.

  Endereço : 64

 (Munjeong-Dong), Jungdaero 64, Songpa-Gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201046

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201048

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/184320 2022/09/28 2022/09/28 TotalEnergies SE 45

N/184349 2022/09/28 2022/09/28 TotalEnergies SE 45
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/184446 2022/09/28 2022/09/28

Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

30

N/184447 2022/09/28 2022/09/28

Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

35

N/184448 2022/09/28 2022/09/28

Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

43

N/185047 2022/09/28 2022/09/28 Cathay Pacific Airways Limited 36

N/185385 2022/09/28 2022/09/28 Cathay Pacific Airways Limited 36

N/185597 2022/09/28 2022/09/28 BARBARA STURM MOLECULAR COSMETICS GMBH 03

N/185598 2022/09/28 2022/09/28 BARBARA STURM MOLECULAR COSMETICS GMBH 05

N/189434 2022/09/28 2022/09/28

U WAN FONG

05

N/189759 2022/09/28 2022/09/28 Groupe Atallah Inc. 35

N/190063 2022/09/28 2022/09/28 Catellani, Enzo 35

N/190333 2022/09/28 2022/09/28 10

N/190334 2022/09/28 2022/09/28 28

N/190335 2022/09/28 2022/09/28 35

N/190968 2022/09/28 2022/09/28 ASP GLOBAL MANUFACTURING GMBH 11

N/190969 2022/09/28 2022/09/28 ASP GLOBAL MANUFACTURING GMBH 10

N/190970 2022/09/28 2022/09/28 ASP GLOBAL MANUFACTURING GMBH 09

N/190971 2022/09/28 2022/09/28 ASP GLOBAL MANUFACTURING GMBH 05

N/191069 2022/09/28 2022/09/28 H WORLD HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD. 09

N/191070 2022/09/28 2022/09/28 H WORLD HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD. 35

N/191071 2022/09/28 2022/09/28 H WORLD HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD. 43

N/191247 2022/09/28 2022/09/28 Microsoft Corporation 41

N/191249 2022/09/28 2022/09/28 Microsoft Corporation 41

N/191383 2022/09/28 2022/09/28

HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG LIMITED

35

N/191384 2022/09/28 2022/09/28

HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG LIMITED

35

N/191547 2022/09/28 2022/09/28 CLO VIRTUAL FASHION INC. 35

N/191548 2022/09/28 2022/09/28 CLO VIRTUAL FASHION INC. 42

N/191551 2022/09/28 2022/09/28 CLO VIRTUAL FASHION INC. 35

N/191552 2022/09/28 2022/09/28 CLO VIRTUAL FASHION INC. 42

N/191841 2022/09/28 2022/09/28 Coinbase, Inc. 35

N/192057 2022/09/28 2022/09/28

THE BODY DOCTOR LIMITED

05

N/192069 2022/09/28 2022/09/28 Yadea Technology Group Co., Ltd. 07

N/192070 2022/09/28 2022/09/28 Yadea Technology Group Co., Ltd. 09

N/192071 2022/09/28 2022/09/28 Yadea Technology Group Co., Ltd. 12

N/192072 2022/09/28 2022/09/28 Yadea Technology Group Co., Ltd. 35
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/192111 2022/09/28 2022/09/28

TRATON SE

09

N/192298 2022/09/28 2022/09/28 Ark Technologies Pty Ltd 09

N/192300 2022/09/28 2022/09/28 Ark Technologies Pty Ltd 16

N/192308 2022/09/28 2022/09/28 Ark Technologies Pty Ltd 39

N/192311 2022/09/28 2022/09/28 Ark Technologies Pty Ltd 42

N/192357 2022/09/28 2022/09/28 Starbucks (HK) Limited 25

N/192359 2022/09/28 2022/09/28 Starbucks (HK) Limited 35

N/192362 2022/09/28 2022/09/28 Starbucks (HK) Limited 43

N/192366 2022/09/28 2022/09/28 CHI FU TRADING CO., LTD. 05

N/192488 2022/09/28 2022/09/28 MasterCard International Incorporated 09

N/192654 2022/09/28 2022/09/28

Fenice Srl

09

N/192771 2022/09/28 2022/09/28

MAN MARKEN GMBH

09

N/192772 2022/09/28 2022/09/28

MAN MARKEN GMBH

12

N/192773 2022/09/28 2022/09/28

MAN MARKEN GMBH

35

N/192800 2022/09/28 2022/09/28 De Beers UK Limited 14

N/192801 2022/09/28 2022/09/28 De Beers UK Limited 35

N/192857 2022/09/28 2022/09/28 De Beers UK Limited 14

N/192858 2022/09/28 2022/09/28 De Beers UK Limited 35

N/193190 2022/09/28 2022/09/28 Neurocrine Biosciences, Inc. 05

N/193191 2022/09/28 2022/09/28 Neurocrine Biosciences, Inc. 42

N/193192 2022/09/28 2022/09/28 Neurocrine Biosciences, Inc. 05

N/193193 2022/09/28 2022/09/28 Neurocrine Biosciences, Inc. 42

N/193208 2022/09/28 2022/09/28 CANDIANI S.P.A. 25

N/193209 2022/09/28 2022/09/28 CANDIANI S.P.A. 25

N/193210 2022/09/28 2022/09/28 CANDIANI S.P.A. 25

N/193211 2022/09/28 2022/09/28 ESSENCES DU MAROC 44

N/193212 2022/09/28 2022/09/28 ESSENCES DU MAROC 04

N/193213 2022/09/28 2022/09/28 ESSENCES DU MAROC 03

N/193214 2022/09/28 2022/09/28 ESSENCES DU MAROC 44

N/193215 2022/09/28 2022/09/28 ESSENCES DU MAROC 04

N/193216 2022/09/28 2022/09/28 ESSENCES DU MAROC 03

N/193217 2022/09/28 2022/09/28 ESSENCES DU MAROC 44

N/193218 2022/09/28 2022/09/28 ESSENCES DU MAROC 04

N/193219 2022/09/28 2022/09/28 ESSENCES DU MAROC 03

N/193356 2022/09/28 2022/09/28 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

04
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/193357 2022/09/28 2022/09/28 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

07

N/193358 2022/09/28 2022/09/28 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

09

N/193359 2022/09/28 2022/09/28 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

11

N/193360 2022/09/28 2022/09/28 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

12

N/193366 2022/09/28 2022/09/28 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

28

N/193368 2022/09/28 2022/09/28 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

37

N/193401 2022/09/28 2022/09/28 Alydia Health, Inc. 10

N/193410 2022/09/28 2022/09/28 Kyndryl, Inc. 09

N/193412 2022/09/28 2022/09/28 Kyndryl, Inc. 37

N/193456 2022/09/28 2022/09/28 There Was One S.r.l. 35

N/193457 2022/09/28 2022/09/28 There Was One S.r.l. 25

N/193458 2022/09/28 2022/09/28 There Was One S.r.l. 18

N/193459 2022/09/28 2022/09/28 There Was One S.r.l. 09

N/193460 2022/09/28 2022/09/28 There Was One S.r.l. 03

N/193614 2022/09/28 2022/09/28

Garden Co., Ltd.

30

N/193632 2022/09/28 2022/09/28 Sports Sonar, Inc. DBA The Sonar Company 09

N/193711 2022/09/28 2022/09/28 42

N/193712 2022/09/28 2022/09/28 42

N/193771 2022/09/28 2022/09/28 Align Technology, Inc. 42

N/193800 2022/09/28 2022/09/28

ZERO TO SEVEN INC.

03

N/193862 2022/09/28 2022/09/28 Mouser Electronics, Inc. 09

N/193863 2022/09/28 2022/09/28 Mouser Electronics, Inc. 35

N/193896 2022/09/28 2022/09/28 SK hynix NAND Product Solutions Corp. 09

N/193897 2022/09/28 2022/09/28 SK hynix NAND Product Solutions Corp. 35

N/193898 2022/09/28 2022/09/28 SK hynix NAND Product Solutions Corp. 40

N/193910 2022/09/28 2022/09/28

Garden Co., Ltd.

29

N/193911 2022/09/28 2022/09/28

Garden Co., Ltd.

30

N/193912 2022/09/28 2022/09/28

Garden Co., Ltd.

43

N/193990 2022/09/28 2022/09/28 Ioannis Alexandris 14

N/193991 2022/09/28 2022/09/28 Ioannis Alexandris 35

N/193992 2022/09/28 2022/09/28 Ioannis Alexandris 42
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N/194044 2022/09/28 2022/09/28 03

N/194045 2022/09/28 2022/09/28 05

N/194046 2022/09/28 2022/09/28 07

N/194047 2022/09/28 2022/09/28 09

N/194048 2022/09/28 2022/09/28 10

N/194049 2022/09/28 2022/09/28 16

N/194050 2022/09/28 2022/09/28 18

N/194051 2022/09/28 2022/09/28 25

N/194052 2022/09/28 2022/09/28 29

N/194053 2022/09/28 2022/09/28 30

N/194054 2022/09/28 2022/09/28 32

N/194055 2022/09/28 2022/09/28 33

N/194056 2022/09/28 2022/09/28 35

N/194057 2022/09/28 2022/09/28 41

N/194058 2022/09/28 2022/09/28 42

N/194059 2022/09/28 2022/09/28 44

N/194060 2022/09/28 2022/09/28 03

N/194061 2022/09/28 2022/09/28 05

N/194062 2022/09/28 2022/09/28 07

N/194063 2022/09/28 2022/09/28 09

N/194064 2022/09/28 2022/09/28 10

N/194065 2022/09/28 2022/09/28 16

N/194066 2022/09/28 2022/09/28 18

N/194067 2022/09/28 2022/09/28 25

N/194068 2022/09/28 2022/09/28 29

N/194069 2022/09/28 2022/09/28 30

N/194070 2022/09/28 2022/09/28 32

N/194071 2022/09/28 2022/09/28 33

N/194072 2022/09/28 2022/09/28 35

N/194073 2022/09/28 2022/09/28 41

N/194074 2022/09/28 2022/09/28 42

N/194075 2022/09/28 2022/09/28 44

N/194195 2022/09/28 2022/09/28 Neurocrine Biosciences, Inc. 05

N/194196 2022/09/28 2022/09/28 Neurocrine Biosciences, Inc. 05

N/194209 2022/09/28 2022/09/28 Advanced New Technologies Co., Ltd. 45

N/194233 2022/09/28 2022/09/28 35

N/194280 2022/09/28 2022/09/28 C.F.E.B. SISLEY 03

N/194326 2022/09/28 2022/09/28 Colopl, Inc. 09

N/194327 2022/09/28 2022/09/28 Colopl, Inc. 41
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N/194340 2022/09/28 2022/09/28

MediBeacon Inc.

10

N/194362 2022/09/28 2022/09/28 TD SYNNEX Corporation 35

N/194366 2022/09/28 2022/09/28 TD SYNNEX Corporation 40

N/194368 2022/09/28 2022/09/28 TD SYNNEX Corporation 42

N/194373 2022/09/28 2022/09/28 TD SYNNEX Corporation 35

N/194377 2022/09/28 2022/09/28 TD SYNNEX Corporation 40

N/194379 2022/09/28 2022/09/28 TD SYNNEX Corporation 42

N/194398 2022/09/28 2022/09/28

Garden Co., Ltd.

30

N/194399 2022/09/28 2022/09/28

Garden Co., Ltd.

43

N/194405 2022/09/28 2022/09/28 Pan Pacific International Holdings Corporation 30

N/194406 2022/09/28 2022/09/28 Pan Pacific International Holdings Corporation 35

N/194481 2022/09/28 2022/09/28 HERMES INTERNATIONAL 25

N/194502 2022/09/28 2022/09/28 01

N/194503 2022/09/28 2022/09/28 03

N/194504 2022/09/28 2022/09/28 04

N/194505 2022/09/28 2022/09/28 05

N/194506 2022/09/28 2022/09/28 07

N/194507 2022/09/28 2022/09/28 08

N/194508 2022/09/28 2022/09/28 09

N/194509 2022/09/28 2022/09/28 10

N/194510 2022/09/28 2022/09/28 11

N/194511 2022/09/28 2022/09/28 12

N/194512 2022/09/28 2022/09/28 14

N/194513 2022/09/28 2022/09/28 16

N/194514 2022/09/28 2022/09/28 18

N/194515 2022/09/28 2022/09/28 20

N/194516 2022/09/28 2022/09/28 21

N/194517 2022/09/28 2022/09/28 22

N/194518 2022/09/28 2022/09/28 24

N/194519 2022/09/28 2022/09/28 25

N/194520 2022/09/28 2022/09/28 26

N/194521 2022/09/28 2022/09/28 27

N/194522 2022/09/28 2022/09/28 28

N/194523 2022/09/28 2022/09/28 29

N/194524 2022/09/28 2022/09/28 30

N/194525 2022/09/28 2022/09/28 31

N/194526 2022/09/28 2022/09/28 32
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N/194527 2022/09/28 2022/09/28 33

N/194528 2022/09/28 2022/09/28 34

N/194529 2022/09/28 2022/09/28 35

N/194530 2022/09/28 2022/09/28 36

N/194531 2022/09/28 2022/09/28 37

N/194532 2022/09/28 2022/09/28 38

N/194533 2022/09/28 2022/09/28 39

N/194534 2022/09/28 2022/09/28 41

N/194535 2022/09/28 2022/09/28 42

N/194536 2022/09/28 2022/09/28 43

N/194537 2022/09/28 2022/09/28 44

N/194538 2022/09/28 2022/09/28 45

N/194699 2022/09/28 2022/09/28 Metamorfoza d.o.o. 41

N/194700 2022/09/28 2022/09/28 Metamorfoza d.o.o. 41

N/194708 2022/09/28 2022/09/28 DE ROBLIN 03

N/194717 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

05

N/194718 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

10

N/194719 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

35

N/194720 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

42

N/194721 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

44

N/194722 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

05

N/194723 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

10

N/194724 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

35

N/194725 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

42

N/194726 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

44

N/194727 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

05

N/194728 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

10

N/194729 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

35

N/194730 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

42
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N/194731 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

44

N/194732 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

05

N/194733 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

10

N/194734 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

35

N/194735 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

42

N/194736 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

44

N/194737 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

05

N/194738 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

10

N/194739 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

35

N/194740 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

42

N/194741 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

44

N/194742 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

05

N/194743 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

10

N/194744 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

35

N/194745 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

42

N/194746 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

44

N/194747 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

05

N/194748 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

10

N/194749 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

35

N/194750 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

42

N/194751 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

44

N/194752 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

05
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N/194753 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

10

N/194754 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

35

N/194755 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

42

N/194756 2022/09/28 2022/09/28

ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

44

N/194859 2022/09/28 2022/09/28 Fotomax (F.E.) Limited 40

N/194860 2022/09/28 2022/09/28 Fotomax (F.E.) Limited 41

N/194918 2022/09/28 2022/09/28 B LAB COMPANY 42

N/194919 2022/09/28 2022/09/28 GEMME ITALIAN PRODUCERS S.R.L. 07

N/194920 2022/09/28 2022/09/28 GEMME ITALIAN PRODUCERS S.R.L. 11

N/194921 2022/09/28 2022/09/28 GEMME ITALIAN PRODUCERS S.R.L. 07

N/194922 2022/09/28 2022/09/28 GEMME ITALIAN PRODUCERS S.R.L. 11

N/194959 2022/09/28 2022/09/28 AULBACH LIZENZ AG 14

N/194960 2022/09/28 2022/09/28 AULBACH LIZENZ AG 18

N/194961 2022/09/28 2022/09/28 AULBACH LIZENZ AG 24

N/194962 2022/09/28 2022/09/28 AULBACH LIZENZ AG 25

N/194963 2022/09/28 2022/09/28 AULBACH LIZENZ AG 35

N/195068 2022/09/28 2022/09/28

Zhejiang Senyu Industrial Co., Ltd

05

N/195069 2022/09/28 2022/09/28

Zhejiang Senyu Industrial Co., Ltd

32

N/195080 2022/09/28 2022/09/28 SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED 05

N/195138 2022/09/28 2022/09/28 01

N/195139 2022/09/28 2022/09/28 05

N/195140 2022/09/28 2022/09/28 09

N/195141 2022/09/28 2022/09/28 10

N/195142 2022/09/28 2022/09/28 42

N/195143 2022/09/28 2022/09/28 44

N/195156 2022/09/28 2022/09/28 Marks and Spencer plc 25

N/195168 2022/09/28 2022/09/28 Cytokinetics, Incorporated 05

N/195169 2022/09/28 2022/09/28 Cytokinetics, Incorporated 05

N/195170 2022/09/28 2022/09/28 Cytokinetics, Incorporated 05

N/195171 2022/09/28 2022/09/28 Cytokinetics, Incorporated 05

N/195208 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 20

N/195210 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 28

N/195211 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 29

N/195213 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 32

N/195220 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 20
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N/195222 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 28

N/195223 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 29

N/195225 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 32

N/195236 2022/09/28 2022/09/28 Kia Corporation 09

N/195237 2022/09/28 2022/09/28 Kia Corporation 10

N/195238 2022/09/28 2022/09/28 Kia Corporation 18

N/195242 2022/09/28 2022/09/28 Kia Corporation 38

N/195244 2022/09/28 2022/09/28 Kia Corporation 42

N/195261 2022/09/28 2022/09/28 09

N/195262 2022/09/28 2022/09/28 41

N/195263 2022/09/28 2022/09/28 42

N/195264 2022/09/28 2022/09/28 09

N/195265 2022/09/28 2022/09/28 41

N/195266 2022/09/28 2022/09/28 42

N/195267 2022/09/28 2022/09/28 09

N/195268 2022/09/28 2022/09/28 41

N/195269 2022/09/28 2022/09/28 42

N/195274 2022/09/28 2022/09/28 09

N/195275 2022/09/28 2022/09/28 12

N/195276 2022/09/28 2022/09/28 35

N/195277 2022/09/28 2022/09/28 37

N/195278 2022/09/28 2022/09/28 42

N/195279 2022/09/28 2022/09/28 Kyowa Kirin Co., Ltd. 05

N/195282 2022/09/28 2022/09/28

BYHEALTH CO., LTD.

05

N/195286 2022/09/28 2022/09/28 Agensys, Inc.

Seagen Inc.

05

N/195287 2022/09/28 2022/09/28 Agensys, Inc.

Seagen Inc.

05

N/195333 2022/09/28 2022/09/28 10

N/195336 2022/09/28 2022/09/28

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

05

N/195337 2022/09/28 2022/09/28 37

N/195349 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 09

N/195350 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 16

N/195351 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 25

N/195352 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 28

N/195353 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 35

N/195354 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 36

N/195355 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 37
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N/195356 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 38

N/195357 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 39

N/195358 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 40

N/195359 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 41

N/195360 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 42

N/195361 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 43

N/195362 2022/09/28 2022/09/28 TBVSC, L.L.C. 44

N/195376 2022/09/28 2022/09/28 Maserati S.p.A. 28

N/195385 2022/09/28 2022/09/28 娱

Wemade Co., Ltd.

09

N/195387 2022/09/28 2022/09/28 娱

Wemade Co., Ltd.

42

N/195401 2022/09/28 2022/09/28 MAKE UP FOR EVER 35

N/195402 2022/09/28 2022/09/28 MAKE UP FOR EVER 35

N/195469 2022/09/28 2022/09/28 FERRERO S.P.A. 30

N/195474 2022/09/28 2022/09/28 Rituals International Trademarks B.V. 03

N/195475 2022/09/28 2022/09/28 Rituals International Trademarks B.V. 04

N/195476 2022/09/28 2022/09/28 Rituals International Trademarks B.V. 30

N/195477 2022/09/28 2022/09/28 Rituals International Trademarks B.V. 35

N/195478 2022/09/28 2022/09/28 Rituals International Trademarks B.V. 03

N/195479 2022/09/28 2022/09/28 Rituals International Trademarks B.V. 04

N/195480 2022/09/28 2022/09/28 Rituals International Trademarks B.V. 30

N/195481 2022/09/28 2022/09/28 Rituals International Trademarks B.V. 35

N/195485 2022/09/28 2022/09/28 05

N/195520 2022/09/28 2022/09/28 05

N/195590 2022/09/28 2022/09/28 Pfizer Inc. 05

N/195591 2022/09/28 2022/09/28 Pfizer Inc. 05

N/195596 2022/09/28 2022/09/28 Wikimedia Foundation, Inc. 09

N/195597 2022/09/28 2022/09/28 Wikimedia Foundation, Inc. 16

N/195598 2022/09/28 2022/09/28 Wikimedia Foundation, Inc. 36

N/195599 2022/09/28 2022/09/28 Wikimedia Foundation, Inc. 38

N/195600 2022/09/28 2022/09/28 Wikimedia Foundation, Inc. 41

N/195601 2022/09/28 2022/09/28 Wikimedia Foundation, Inc. 42

N/195602 2022/09/28 2022/09/28 Wikimedia Foundation, Inc. 09

N/195603 2022/09/28 2022/09/28 Wikimedia Foundation, Inc. 16

N/195604 2022/09/28 2022/09/28 Wikimedia Foundation, Inc. 36

N/195605 2022/09/28 2022/09/28 Wikimedia Foundation, Inc. 38

N/195606 2022/09/28 2022/09/28 Wikimedia Foundation, Inc. 41

N/195607 2022/09/28 2022/09/28 Wikimedia Foundation, Inc. 42
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N/195610 2022/09/28 2022/09/28

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

10

N/195625 2022/09/28 2022/09/28 OCEANBOX CONTAINERS LTD 35

N/195635 2022/09/28 2022/09/28

Well Belief Trading Limited

05

N/195639 2022/09/28 2022/09/28 05

N/195657 2022/09/28 2022/09/28

Guangzhou Yatsen Global Co., Ltd.

05

N/195666 2022/09/28 2022/09/28

Ecolab USA Inc.

05

N/195706 2022/09/28 2022/09/28 Murata Manufacturing Co., Ltd. 09

N/195713 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 03

N/195714 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 05

N/195716 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 30

N/195718 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 03

N/195719 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 05

N/195726 2022/09/28 2022/09/28 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 30

N/195730 2022/09/28 2022/09/28 Essity Hygiene and Health Aktiebolag 01

N/195737 2022/09/28 2022/09/28 Unza International Limited 05

N/195742 2022/09/28 2022/09/28 ULTRA BIOTECH LIMITED 05

N/195806 2022/09/28 2022/09/28 PRADA S.A. 03

N/195807 2022/09/28 2022/09/28 PRADA S.A. 09

N/195808 2022/09/28 2022/09/28 PRADA S.A. 14

N/195809 2022/09/28 2022/09/28 PRADA S.A. 16

N/195810 2022/09/28 2022/09/28 PRADA S.A. 18

N/195811 2022/09/28 2022/09/28 PRADA S.A. 25

N/195812 2022/09/28 2022/09/28 PRADA S.A. 35

N/195851 2022/09/28 2022/09/28 03

N/195852 2022/09/28 2022/09/28 05

N/195853 2022/09/28 2022/09/28 10

N/195854 2022/09/28 2022/09/28 30

N/195855 2022/09/28 2022/09/28 32

N/195905 2022/09/28 2022/09/28 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/195908 2022/09/28 2022/09/28 LOUIS VUITTON MALLETIER 20

N/195924 2022/09/28 2022/09/28

Beijing Guanyeyoupin Tea Culture Exchange Co., Ltd.

21

N/195925 2022/09/28 2022/09/28

Beijing Guanyeyoupin Tea Culture Exchange Co., Ltd.

30

N/195953 2022/09/28 2022/09/28 05

N/195956 2022/09/28 2022/09/28 32

N/195957 2022/09/28 2022/09/28 35
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N/195959 2022/09/28 2022/09/28 05

N/195962 2022/09/28 2022/09/28 32

N/195963 2022/09/28 2022/09/28 35

N/195984 2022/09/28 2022/09/28

Angrow Company Limited

05

N/195987 2022/09/28 2022/09/28

Angrow Company Limited

05

N/195988 2022/09/28 2022/09/28

Angrow Company Limited

10

N/195992 2022/09/28 2022/09/28

Angrow Company Limited

05

N/195995 2022/09/28 2022/09/28

Angrow Company Limited

05

N/195996 2022/09/28 2022/09/28

Angrow Company Limited

10

N/195999 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196001 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196003 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196012 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196015 2022/09/28 2022/09/28 10

N/196017 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196020 2022/09/28 2022/09/28 10

N/196022 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196025 2022/09/28 2022/09/28 10

N/196033 2022/09/28 2022/09/28 Asam Betriebs-GmbH 03

N/196134 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196141 2022/09/28 2022/09/28

Lola Rose Jewellery Limited

14

N/196144 2022/09/28 2022/09/28 25

N/196145 2022/09/28 2022/09/28 41

N/196150 2022/09/28 2022/09/28

Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/196151 2022/09/28 2022/09/28

Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

29

N/196152 2022/09/28 2022/09/28

Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

30

N/196153 2022/09/28 2022/09/28

Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

32

N/196158 2022/09/28 2022/09/28

Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

05
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N/196159 2022/09/28 2022/09/28

Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

29

N/196160 2022/09/28 2022/09/28

Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

30

N/196161 2022/09/28 2022/09/28

Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

32

N/196172 2022/09/28 2022/09/28 OCEANBOX CONTAINERS LTD 06

N/196187 2022/09/28 2022/09/28

WONG CHAO WONG

29

N/196203 2022/09/28 2022/09/28 QSC, LLC 09

N/196204 2022/09/28 2022/09/28 QSC, LLC 42

N/196223 2022/09/28 2022/09/28 GAMBRO LUNDIA AB 10

N/196228 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196229 2022/09/28 2022/09/28 10

N/196231 2022/09/28 2022/09/28

ZUNG FO TUNG RESEARCH INSTITUTE LIMITED

05

N/196285 2022/09/28 2022/09/28 BioNTech SE 05

N/196291 2022/09/28 2022/09/28 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/196292 2022/09/28 2022/09/28 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/196325 2022/09/28 2022/09/28

HONEST GROUP LIMITED/HONEST GRUPO LIMITADA

30

N/196327 2022/09/28 2022/09/28 FAES FARMA, S.A. 05

N/196328 2022/09/28 2022/09/28 FAES FARMA, S.A. 05

N/196329 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196330 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196331 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196332 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196333 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196334 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196346 2022/09/28 2022/09/28 Astellas US LLC 05

N/196361 2022/09/28 2022/09/28 COSMETEXROLAND CO., LTD. 03

N/196395 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196401 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196409 2022/09/28 2022/09/28

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

01

N/196410 2022/09/28 2022/09/28

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

02

N/196411 2022/09/28 2022/09/28

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

17

N/196418 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196419 2022/09/28 2022/09/28 10



16078    42   2022  10  19 

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/196420 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196451 2022/09/28 2022/09/28

LEI IO CHIO

29

N/196452 2022/09/28 2022/09/28

LEI IO CHIO

31

N/196453 2022/09/28 2022/09/28

LEI IO CHIO

29

N/196455 2022/09/28 2022/09/28

LEI IO CHIO

31

N/196457 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196458 2022/09/28 2022/09/28 10

N/196459 2022/09/28 2022/09/28 29

N/196460 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196461 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196462 2022/09/28 2022/09/28 29

N/196463 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196464 2022/09/28 2022/09/28 09

N/196465 2022/09/28 2022/09/28 41

N/196466 2022/09/28 2022/09/28 03

N/196467 2022/09/28 2022/09/28 29

N/196468 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196469 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196470 2022/09/28 2022/09/28

SAM KUAN HAO

35

N/196471 2022/09/28 2022/09/28 37

N/196474 2022/09/28 2022/09/28 JOHNSON & JOHNSON 05

N/196475 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196476 2022/09/28 2022/09/28 10

N/196477 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196478 2022/09/28 2022/09/28 10

N/196479 2022/09/28 2022/09/28 09

N/196480 2022/09/28 2022/09/28 09

N/196481 2022/09/28 2022/09/28

Shopline Holdings Limited

09

N/196482 2022/09/28 2022/09/28

Shopline Holdings Limited

39

N/196483 2022/09/28 2022/09/28

Shopline Holdings Limited

42

N/196484 2022/09/28 2022/09/28

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

09

N/196485 2022/09/28 2022/09/28

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

41
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N/196486 2022/09/28 2022/09/28

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

09

N/196487 2022/09/28 2022/09/28

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

41

N/196488 2022/09/28 2022/09/28 12

N/196489 2022/09/28 2022/09/28

BYHEALTH CO., LTD.

05

N/196490 2022/09/28 2022/09/28

BYHEALTH CO., LTD.

29

N/196491 2022/09/28 2022/09/28

BYHEALTH CO., LTD.

30

N/196492 2022/09/28 2022/09/28

BYHEALTH CO., LTD.

32

N/196493 2022/09/28 2022/09/28

BYHEALTH CO., LTD.

35

N/196497 2022/09/28 2022/09/28

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/196498 2022/09/28 2022/09/28

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/196499 2022/09/28 2022/09/28

CHAN IN

35

N/196500 2022/09/28 2022/09/28 POLIEDRA s.r.l. 06

N/196501 2022/09/28 2022/09/28 POLIEDRA s.r.l. 11

N/196502 2022/09/28 2022/09/28 ETABLISSEMENTS GEYER FRERES 32

N/196503 2022/09/28 2022/09/28 Gion Tsujiri Co., Ltd. 30

N/196504 2022/09/28 2022/09/28 娱

Wemade Co., Ltd.

09

N/196506 2022/09/28 2022/09/28 娱

Wemade Co., Ltd.

42

N/196507 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196508 2022/09/28 2022/09/28

INKMASON LIMITADA

42

N/196509 2022/09/28 2022/09/28 14

N/196510 2022/09/28 2022/09/28 18

N/196511 2022/09/28 2022/09/28 25

N/196512 2022/09/28 2022/09/28 28

N/196513 2022/09/28 2022/09/28 29

N/196514 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196515 2022/09/28 2022/09/28 33

N/196516 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196517 2022/09/28 2022/09/28 43

N/196518 2022/09/28 2022/09/28 09
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N/196519 2022/09/28 2022/09/28 41

N/196520 2022/09/28 2022/09/28 09

N/196521 2022/09/28 2022/09/28 41

N/196525 2022/09/28 2022/09/28 Full Prospect (IP) Pte. Ltd. 09

N/196526 2022/09/28 2022/09/28 Full Prospect (IP) Pte. Ltd. 41

N/196527 2022/09/28 2022/09/28 Full Prospect (IP) Pte. Ltd. 42

N/196529 2022/09/28 2022/09/28 Full Prospect (IP) Pte. Ltd. 09

N/196530 2022/09/28 2022/09/28 Full Prospect (IP) Pte. Ltd. 41

N/196531 2022/09/28 2022/09/28 Full Prospect (IP) Pte. Ltd. 42

N/196532 2022/09/28 2022/09/28 ATTENIR CORPORATION 03

N/196533 2022/09/28 2022/09/28 ATTENIR CORPORATION 03

N/196534 2022/09/28 2022/09/28

Beijing Limone Apparel Co., Ltd.

28

N/196535 2022/09/28 2022/09/28

Beijing Limone Apparel Co., Ltd.

25

N/196537 2022/09/28 2022/09/28

COMPANHIA DE JORNAL E MEDIA INTERNACIONAL 

(GRUPO) MACAU COMERCIAL LIMITADA

35

N/196538 2022/09/28 2022/09/28

University of Miami

44

N/196539 2022/09/28 2022/09/28

University of Miami

41

N/196540 2022/09/28 2022/09/28

University of Miami

25

N/196545 2022/09/28 2022/09/28 Far East Facade (Hong Kong) Limited 42

N/196550 2022/09/28 2022/09/28 Far East Facade (Hong Kong) Limited 42

N/196553 2022/09/28 2022/09/28 43

N/196554 2022/09/28 2022/09/28 43

N/196555 2022/09/28 2022/09/28

MAN WAI CHUN 

29

N/196564 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196566 2022/09/28 2022/09/28 43

N/196567 2022/09/28 2022/09/28 Colopl, Inc. 09

N/196568 2022/09/28 2022/09/28 Colopl, Inc. 41

N/196569 2022/09/28 2022/09/28 Colopl, Inc. 09

N/196570 2022/09/28 2022/09/28 Colopl, Inc. 41

N/196575 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 09

N/196576 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 16

N/196577 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 18

N/196578 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 25

N/196579 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 28
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N/196580 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 35

N/196581 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 41

N/196582 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 09

N/196583 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 16

N/196584 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 18

N/196585 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 25

N/196586 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 28

N/196587 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 35

N/196589 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 41

N/196590 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 16

N/196591 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 18

N/196592 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 25

N/196593 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 28

N/196594 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 09

N/196595 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 25

N/196596 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 35

N/196598 2022/09/28 2022/09/28 B’IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED 35

N/196600 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196601 2022/09/28 2022/09/28 41

N/196602 2022/09/28 2022/09/28 43

N/196603 2022/09/28 2022/09/28 39

N/196604 2022/09/28 2022/09/28 41

N/196605 2022/09/28 2022/09/28 14

N/196606 2022/09/28 2022/09/28 14

N/196607 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196610 2022/09/28 2022/09/28 Las Vegas Sands Corp. 35

N/196611 2022/09/28 2022/09/28 Las Vegas Sands Corp. 41

N/196612 2022/09/28 2022/09/28 Las Vegas Sands Corp. 35

N/196613 2022/09/28 2022/09/28 Las Vegas Sands Corp. 41

N/196616 2022/09/28 2022/09/28 41

N/196617 2022/09/28 2022/09/28 Pan Pacific International Holdings Corporation 30

N/196618 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 03

N/196619 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 04

N/196620 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 03

N/196621 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 04

N/196622 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 03

N/196623 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 04

N/196624 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 03

N/196625 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 04

N/196626 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 03
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N/196627 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 04

N/196628 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 03

N/196629 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 04

N/196630 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 03

N/196631 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 04

N/196632 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 03

N/196633 2022/09/28 2022/09/28 SOLMATE LTD. 04

N/196634 2022/09/28 2022/09/28 Npixel Co., Ltd. 09

N/196635 2022/09/28 2022/09/28 Npixel Co., Ltd. 41

N/196636 2022/09/28 2022/09/28 Yohji Yamamoto Inc. 14

N/196637 2022/09/28 2022/09/28 Yohji Yamamoto Inc. 18

N/196638 2022/09/28 2022/09/28 Yohji Yamamoto Inc. 25

N/196640 2022/09/28 2022/09/28 Yohji Yamamoto Inc. 14

N/196641 2022/09/28 2022/09/28 Yohji Yamamoto Inc. 18

N/196642 2022/09/28 2022/09/28 Yohji Yamamoto Inc. 25

N/196644 2022/09/28 2022/09/28

University of Miami

41

N/196645 2022/09/28 2022/09/28

University of Miami

44

N/196646 2022/09/28 2022/09/28

University of Miami

25

N/196649 2022/09/28 2022/09/28

ShineWing (Beijing) International Investment Management Co., 

Ltd.

35

N/196650 2022/09/28 2022/09/28

ShineWing (Beijing) International Investment Management Co., 

Ltd.

36

N/196654 2022/09/28 2022/09/28

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

19

N/196655 2022/09/28 2022/09/28

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

01

N/196656 2022/09/28 2022/09/28

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

16

N/196657 2022/09/28 2022/09/28

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

17

N/196658 2022/09/28 2022/09/28

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

17

N/196659 2022/09/28 2022/09/28

CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

17

N/196660 2022/09/28 2022/09/28 43

N/196665 2022/09/28 2022/09/28 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/196666 2022/09/28 2022/09/28 LG Corp. 09



N.º 42 — 19-10-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16083

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/196667 2022/09/28 2022/09/28 LG Corp. 37

N/196668 2022/09/28 2022/09/28 LG Corp. 39

N/196669 2022/09/28 2022/09/28 LG Corp. 40

N/196670 2022/09/28 2022/09/28 C H U GA I S E I YA K U K A BU S H I K I K A I S H A ( C h u g a i 

Pharmaceutical Co., Ltd.)

05

N/196674 2022/09/28 2022/09/28 44

N/196675 2022/09/28 2022/09/28 44

N/196677 2022/09/28 2022/09/28

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/196678 2022/09/28 2022/09/28

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/196680 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196682 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196683 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196687 2022/09/28 2022/09/28

CHOI MING CHI

04

N/196688 2022/09/28 2022/09/28

CHOI MING CHI

14

N/196689 2022/09/28 2022/09/28

CHOI MING CHI

16

N/196690 2022/09/28 2022/09/28

CHOI MING CHI

18

N/196691 2022/09/28 2022/09/28

CHOI MING CHI

25

N/196692 2022/09/28 2022/09/28

CHOI MING CHI

26

N/196693 2022/09/28 2022/09/28

CHOI MING CHI

39

N/196694 2022/09/28 2022/09/28 Hong Kong FMI Services Limited 09

N/196695 2022/09/28 2022/09/28 Hong Kong FMI Services Limited 35

N/196696 2022/09/28 2022/09/28 Hong Kong FMI Services Limited 36

N/196697 2022/09/28 2022/09/28 Hong Kong FMI Services Limited 42

N/196704 2022/09/28 2022/09/28

Huawei Technologies Co., Ltd.

41

N/196712 2022/09/28 2022/09/28

CHANG PEI HANG

30

N/196713 2022/09/28 2022/09/28

CHANG PEI HANG

30

N/196716 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196717 2022/09/28 2022/09/28 43

N/196718 2022/09/28 2022/09/28 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

01
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N/196719 2022/09/28 2022/09/28 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

05

N/196720 2022/09/28 2022/09/28

KUAN SIN I

30

N/196721 2022/09/28 2022/09/28

KUAN SIN I

32

N/196736 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196737 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196738 2022/09/28 2022/09/28 43

N/196739 2022/09/28 2022/09/28 43

N/196742 2022/09/28 2022/09/28 14

N/196743 2022/09/28 2022/09/28 18

N/196744 2022/09/28 2022/09/28 25

N/196745 2022/09/28 2022/09/28 14

N/196746 2022/09/28 2022/09/28 18

N/196747 2022/09/28 2022/09/28 25

N/196749 2022/09/28 2022/09/28 Ferrari S.p.A. 12

N/196750 2022/09/28 2022/09/28

ZERO TO SEVEN INC.

03

N/196751 2022/09/28 2022/09/28

ZERO TO SEVEN INC.

16

N/196764 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196765 2022/09/28 2022/09/28 SEGA CORPORATION 09

N/196766 2022/09/28 2022/09/28 SEGA CORPORATION 41

N/196780 2022/09/28 2022/09/28

KU I KUAN

43

N/196781 2022/09/28 2022/09/28

KU I KUAN

43

N/196782 2022/09/28 2022/09/28

LEI HOI KIN

16

N/196786 2022/09/28 2022/09/28

CHINA CERTIFICATION & INSPECTION (GROUP) CO., 

LTD.

36

N/196787 2022/09/28 2022/09/28

CHINA CERTIFICATION & INSPECTION (GROUP) CO., 

LTD.

42

N/196791 2022/09/28 2022/09/28 09

N/196792 2022/09/28 2022/09/28 11

N/196793 2022/09/28 2022/09/28 42

N/196794 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196795 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196797 2022/09/28 2022/09/28 35
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/196798 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196799 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196801 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196803 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196804 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196805 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196806 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196807 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196808 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196809 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196810 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196811 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196812 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196813 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196815 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196816 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196817 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196819 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196821 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196822 2022/09/28 2022/09/28 43

N/196823 2022/09/28 2022/09/28 43

N/196824 2022/09/28 2022/09/28 43

N/196825 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196826 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196827 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196830 2022/09/28 2022/09/28 Clarke, Murray Colin 05

N/196831 2022/09/28 2022/09/28 Bristol-Myers Squibb Company 05

N/196832 2022/09/28 2022/09/28 Bristol-Myers Squibb Company 05

N/196845 2022/09/28 2022/09/28

Shantou Lansibaidi Clothing Co., Ltd.

25

N/196846 2022/09/28 2022/09/28

Shantou Lansibaidi Clothing Co., Ltd.

25

N/196849 2022/09/28 2022/09/28 UTENA CO., LTD. 03

N/196850 2022/09/28 2022/09/28 7 30

N/196852 2022/09/28 2022/09/28

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/196853 2022/09/28 2022/09/28

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/196854 2022/09/28 2022/09/28

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/196855 2022/09/28 2022/09/28 37
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/196856 2022/09/28 2022/09/28 42

N/196857 2022/09/28 2022/09/28

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

03

N/196861 2022/09/28 2022/09/28

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

35

N/196862 2022/09/28 2022/09/28

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

42

N/196863 2022/09/28 2022/09/28

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

03

N/196867 2022/09/28 2022/09/28

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

35

N/196868 2022/09/28 2022/09/28

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

42

N/196869 2022/09/28 2022/09/28

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

03

N/196873 2022/09/28 2022/09/28

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

35

N/196874 2022/09/28 2022/09/28

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

42

N/196875 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196876 2022/09/28 2022/09/28 28

N/196877 2022/09/28 2022/09/28 12

N/196878 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196879 2022/09/28 2022/09/28 37

N/196880 2022/09/28 2022/09/28 07

N/196881 2022/09/28 2022/09/28 37

N/196882 2022/09/28 2022/09/28 12

N/196883 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196884 2022/09/28 2022/09/28 37

N/196885 2022/09/28 2022/09/28 09

N/196886 2022/09/28 2022/09/28 12

N/196887 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196888 2022/09/28 2022/09/28 Wynn Resorts Holdings, LLC 39

N/196889 2022/09/28 2022/09/28 Wynn Resorts Holdings, LLC 41
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N/196890 2022/09/28 2022/09/28 Wynn Resorts Holdings, LLC 43

N/196891 2022/09/28 2022/09/28 Wynn Resorts Holdings, LLC 44

N/196892 2022/09/28 2022/09/28 Wynn Resorts Holdings, LLC 45

N/196893 2022/09/28 2022/09/28 Wynn Resorts Holdings, LLC 32

N/196894 2022/09/28 2022/09/28 Wynn Resorts Holdings, LLC 39

N/196895 2022/09/28 2022/09/28 Wynn Resorts Holdings, LLC 41

N/196896 2022/09/28 2022/09/28 Wynn Resorts Holdings, LLC 43

N/196897 2022/09/28 2022/09/28 Wynn Resorts Holdings, LLC 44

N/196898 2022/09/28 2022/09/28 Wynn Resorts Holdings, LLC 45

N/196903 2022/09/28 2022/09/28 05

N/196904 2022/09/28 2022/09/28 21

N/196905 2022/09/28 2022/09/28 30

N/196906 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196907 2022/09/28 2022/09/28

Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

03

N/196908 2022/09/28 2022/09/28

Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

05

N/196909 2022/09/28 2022/09/28

Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

10

N/196910 2022/09/28 2022/09/28 35

N/196911 2022/09/28 2022/09/28

IDA LABORATORIES CO., LTD.

03

N/196913 2022/09/28 2022/09/28

Glamour Food Trading Limited

29

N/196914 2022/09/28 2022/09/28

Glamour Food Trading Limited

30

N/196915 2022/09/28 2022/09/28

Glamour Food Trading Limited

32

N/196916 2022/09/28 2022/09/28

Glamour Food Trading Limited

29

N/196917 2022/09/28 2022/09/28

Glamour Food Trading Limited

30

N/196918 2022/09/28 2022/09/28

Glamour Food Trading Limited

32

N/196919 2022/09/28 2022/09/28 Cartier International AG 14

N/196920 2022/09/28 2022/09/28

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/196921 2022/09/28 2022/09/28

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/196922 2022/09/28 2022/09/28

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/196923 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196925 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196927 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196931 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196933 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196935 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196936 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196937 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196939 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196940 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196941 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196943 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196945 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/196946 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196947 2022/09/28 2022/09/28 09

N/196948 2022/09/28 2022/09/28 41

N/196950 2022/09/28 2022/09/28 ekaterra Group IP Holdings B.V. 05

N/196951 2022/09/28 2022/09/28 ekaterra Group IP Holdings B.V. 30

N/196952 2022/09/28 2022/09/28 ekaterra Group IP Holdings B.V. 30

N/196970 2022/09/28 2022/09/28 36

N/196971 2022/09/28 2022/09/28 36

N/196972 2022/09/28 2022/09/28   30

N/196973 2022/09/28 2022/09/28   32

N/196975 2022/09/28 2022/09/28   30

N/196976 2022/09/28 2022/09/28   32

N/196978 2022/09/28 2022/09/28 Pfizer Inc. 09

N/196979 2022/09/28 2022/09/28 Pfizer Inc. 42
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N/196980 2022/09/28 2022/09/28 Pfizer Inc. 44

N/196991 2022/09/28 2022/09/28

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/197006 2022/09/28 2022/09/28

HO WAI U

30

N/197007 2022/09/28 2022/09/28

SEASON COFFEE HOLDINGS LIMITED

29

N/197008 2022/09/28 2022/09/28

SEASON COFFEE HOLDINGS LIMITED

30

N/197009 2022/09/28 2022/09/28 ISA TANTEC 18

N/197010 2022/09/28 2022/09/28 ISA TANTEC 18

N/197015 2022/09/28 2022/09/28 ROYCE’ CONFECT CO., LTD. 16

N/197016 2022/09/28 2022/09/28 ROYCE’ CONFECT CO., LTD. 16

N/197022 2022/09/28 2022/09/28 Full Prospect (IP) Pte. Ltd. 09

N/197023 2022/09/28 2022/09/28 Full Prospect (IP) Pte. Ltd. 41

N/197024 2022/09/28 2022/09/28 Full Prospect (IP) Pte. Ltd. 42

N/197029 2022/09/28 2022/09/28

LIANG HSI CHE

30

N/197030 2022/09/28 2022/09/28 11

N/197031 2022/09/28 2022/09/28

NEUROFRONT THERAPEUTICS (HONG KONG) LIMITED

10

N/197032 2022/09/28 2022/09/28

NEUROFRONT THERAPEUTICS (HONG KONG) LIMITED

10

N/197037 2022/09/28 2022/09/28 N.V. Nutricia 05

N/197038 2022/09/28 2022/09/28 N.V. Nutricia 29

N/197039 2022/09/28 2022/09/28 07

N/197045 2022/09/28 2022/09/28

NONGFU SPRING CO., LTD.

30

N/197046 2022/09/28 2022/09/28

NONGFU SPRING CO., LTD.

31

N/197047 2022/09/28 2022/09/28

NONGFU SPRING CO., LTD.

30

N/197048 2022/09/28 2022/09/28

NONGFU SPRING CO., LTD.

30

N/197049 2022/09/28 2022/09/28

NONGFU SPRING CO., LTD.

32

N/197057 2022/09/28 2022/09/28 39
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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/179950 2022/09/28 Discovery Communications, 

LLC

16 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/181214 2022/09/28 35 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/183816 2022/09/29

WONG Hao Leng

35 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º e 

a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do 

n.º 1 do art.º 214.º

N/186902 2022/09/28

IP HANG

25 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/189688 2022/09/28

LEONG CHAN CHUN

43 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

續期

Renovação

N.º

P/001441

(1345-M)

P/009116

(8864-M)

P/010475

(10350-M)

P/010476

(10351-M)

P/010477

(10352-M)

N/007934 N/007935

N/008088 N/008089 N/008090 N/008481 N/027648 N/027649 N/027651

N/027652 N/027654 N/027656 N/027658 N/027659 N/027660 N/027663

N/027664 N/027666 N/032641 N/033500 N/033501 N/033502 N/033919

N/033920 N/034126 N/034127 N/034128 N/035116 N/035117 N/035118

N/035119 N/035216 N/035217 N/035218 N/035219 N/035220 N/035221

N/035222 N/035223 N/035225 N/035226 N/035227 N/035230 N/035231

N/035232 N/035233 N/035246 N/035412 N/035413 N/035414 N/035596

N/035597 N/035598 N/035599 N/035684 N/035685 N/036162 N/036163

N/036164 N/036165 N/036166 N/036167 N/036241 N/036281 N/036283

N/036481 N/036758 N/036762 N/036763 N/036996 N/036997 N/036998

N/037063 N/037415 N/037437 N/037442 N/038021 N/038514 N/038515

N/038516 N/091941 N/094577 N/095002 N/095003 N/095004 N/095005
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N.º

N/095006 N/095007 N/095008 N/095009 N/095010 N/095011 N/095012

N/095013 N/095014 N/095015 N/095016 N/095017 N/095018 N/095019

N/095020 N/095021 N/095022 N/095023 N/095024 N/095025 N/095026

N/095027 N/095171 N/095417 N/095418 N/095419 N/095420 N/095421

N/095422 N/095423 N/095706 N/095708 N/096018 N/097171 N/097184

N/097198 N/097285 N/097286 N/097287 N/097367 N/097368 N/097369

N/097370 N/097371 N/097372 N/097373 N/097374 N/097375 N/097376

N/097377 N/097378 N/097379 N/097380 N/097381 N/097382 N/097383

N/097384 N/097385 N/097386 N/097387 N/097388 N/097389 N/097390

N/097391 N/097392 N/097393 N/097394 N/097395 N/097396 N/097397

N/097398 N/097399 N/097400 N/097401 N/097402 N/097403 N/097404

N/097405 N/097406 N/097407 N/097408 N/097409 N/097410 N/097411

N/097412 N/097413 N/097414 N/097415 N/097416 N/097417 N/097418

N/097419 N/097420 N/097421 N/097422 N/097423 N/097424 N/097425

N/097426 N/097427 N/097428 N/097429 N/097430 N/097431 N/097432

N/097433 N/097434 N/097435 N/097436 N/097437 N/097438 N/097439

N/097440 N/097441 N/097442 N/097443 N/097444 N/097445 N/097446

N/097447 N/097448 N/097449 N/097450 N/097451 N/097452 N/097453

N/097454 N/097455 N/097456 N/097457 N/097458 N/097459 N/097460

N/097461 N/097462 N/097463 N/097464 N/097465 N/097466 N/097467

N/097468 N/097469 N/097470 N/097471 N/097472 N/097473 N/097474

N/097475 N/097476 N/097477 N/097478 N/097479 N/097480 N/097481

N/097482 N/097483 N/097505 N/097570 N/097571 N/097572 N/097573

N/097574 N/097575 N/097576 N/097577 N/097578 N/097579 N/097580

N/097581 N/097582 N/097583 N/097584 N/097585 N/097586 N/097587

N/097588 N/097589 N/097590 N/097591 N/097592 N/097593 N/097594

N/097595 N/097596 N/097597 N/097598 N/097599 N/097600 N/097601

N/097602 N/097603 N/097604 N/097605 N/097606 N/097607 N/097608

N/097609 N/097610 N/097611 N/097612 N/097613 N/097614 N/097615

N/097616 N/097617 N/097618 N/097619 N/097620 N/097621 N/097622

N/097624 N/097625 N/097626 N/097627 N/097628 N/097629 N/097632

N/097633 N/097634 N/097635 N/097636 N/097637 N/097638 N/097639

N/097640 N/097641 N/097642 N/097643 N/097644 N/097645 N/097646

N/097647 N/097648 N/097649 N/097650 N/097653 N/097654 N/097655

N/097656 N/097657 N/097658 N/097659 N/097660 N/097661 N/097662

N/097663 N/097664 N/097665 N/097666 N/097667 N/097668 N/097669

N/097670 N/097671 N/097672 N/097673 N/097674 N/097675 N/097676

N/097680 N/097681 N/097682 N/097683 N/097684 N/097685 N/097686

N/097687 N/097688 N/097689 N/097690 N/097691 N/097692 N/097693

N/097694 N/097695 N/097696 N/097792 N/097814 N/097815 N/097816
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N.º

N/097817 N/097818 N/097834 N/097862 N/098187 N/098198 N/098199

N/098314 N/098328 N/098343 N/098344 N/098345 N/098368 N/098369

N/099072 N/099242 N/099243 N/099251 N/099253 N/099279 N/099280

N/099384 N/099485 N/099486 N/099905 N/099939 N/099940 N/100122

N/100579 N/100580 N/100581 N/100680 N/100681 N/100682 N/101101

N/101511 N/101788 N/102401 N/102402 N/102623 N/102624 N/102947

N/102948 N/103050 N/103051 N/103052 N/103053 N/103054 N/103055

N/103056 N/103057 N/103075 N/103081 N/103109 N/103176 N/103540

N/103547 N/103548 N/103549 N/103550 N/103551 N/103599 N/103600

N/103601 N/103602 N/103603 N/103604 N/103746 N/103817 N/104045

N/104104 N/104105 N/104140 N/104141 N/104203 N/104343 N/104344

N/104345 N/104346 N/104392 N/104393 N/104394 N/104395 N/104396

N/104397 N/104495 N/104498

附註

Averbamento

 

N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

P/003907

(3778-M)

2022/09/22

Transmissão

1. VICTOIRE 

INVESTISSEMENT 

HOLDING SARL

2. CAMBON 

FINANCEIRE SARL

SONIA R. PROPERTIES SA, com 

sede em Chemin du Pré-Fleuri 5, 1288 

Plans-les-Ouates, Geneva Switzerland

N/003521

N/003538

N/008109

N/009428

N/010330

N/010331

N/010332

N/010759

N/011063

N/011064

N/011065

N/011066

N/011105

N/011106

N/011107

N/011108

N/011212

N/011213

N/012367

N/012368

N/012689

N/012809

N/012865

N/014793

N/014828

N/014829

N/015374

N/017622

N/017628

N/036364

N/043787

N/044470

N/063207

2022/09/23

Modificação 

de identidade

UPJOHN US 1 LLC Viatris Specialty LLC

N/003521

N/003538

N/008109

N/012368

N/012689

N/012809

2022/09/23

Modificação 

de sede

Viatris Specialty LLC 3711 Collins Ferry Road Morgantown, 

West Virginia 26505
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/009428

N/010330

N/010331

N/010332

N/010759

N/011063

N/011064

N/011065

N/011066

N/011105

N/011106

N/011107

N/011108

N/011212

N/011213

N/012367

N/012865

N/014793

N/014828

N/014829

N/015374

N/017622

N/017628

N/036364

N/043787

N/044470

N/063207

N/173187

N/173188

N/173189

N/173190

N/024310

N/024311

N/024312

N/024313

N/024314

N/024315

N/024317

N/024318

N/024319

N/024323

N/024325

N/024326

N/024327

N/024332

N/083926

N/083927

N/083928

N/083929

N/083930

N/090555

N/090556

N/090557

N/090558

N/090559

N/090560

N/090561

N/090562

N/090563

N/090564

N/090565

N/090566

N/090567

N/090568

N/090582

N/090583

N/090584

N/090585

N/090586

N/090587

N/090588

N/090589

N/090590

N/090601

N/090602

N/090603

N/090604

N/090605

N/090606

N/090607

N/090608

N/090609

N/090610

N/090611

N/090612

N/090613

N/090614

N/090615

N/090616

N/090617

N/090619

N/090620

N/090621

N/090622

N/090623

N/090624

N/090625

2022/09/16

Modificação 

de sede

Project Orbis 

International, Inc.

52 Vanderbilt Avenue 8th Floor New 

York, NY 10 0 17, United States of 

America
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/090569

N/090570

N/090571

N/090572

N/090573

N/090574

N/090575

N/090576

N/090577

N/090578

N/090579

N/090580

N/090581

N/090626

N/090627

N/090628

N/090629

N/090630

N/090631

N/090632

N/090633

N/090634

N/090635

N/090636

N/144615

N/144616

N/029801 2022/09/19

Modificação 

de sede

S o c i é t é d e s H ô t e l s 

Méridien

3 rue de Téhéran, Paris 75008, France

N/030837 2022/09/13

Modificação 

de sede

FREDDY S.p.A. Via Santo Spirito, 14 - 20121 Milano, 

Italy

N/035116

N/035117

N/035118

N/035119

2022/09/27

Modificação 

de sede

2 192

2-4 194 1-4

N/036189

N/036190

N/036191

N/036192

N/036193

N/036194

N/036195

N/036196

N/036197

N/036198

2022/09/27

Modificação 

de sede

PANDA SOCIEDADE 

DE GESTÃO DE 

INVESTIMENTOS 

LIMITADA

90

9

N/037405 2022/09/22

Modificação 

de sede

483

Modificação 

de identidade

N/087267 2022/09/13

Modificação 

de sede

UNION TECHWELL 

DEVELOPMENT 

LIMITED

Commerce House, Wickhams Cay 1, 

P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands, VG1110

N/088045 2022/09/22

Transmissão

SONIA RYKIEL 

CREATION ET 

DIFFUSION DE 

MODELES

1. VICTOIRE INVESTISSEMENT 

HOLDING SARL, com sede em 

2 Rue Heine L 1720 Luxemburgo, 

Luxemburgo

2. CAMBON FINANCEIRE SARL, 

com sede em 2 Rue Heine L 1720 

Luxemburgo, Luxemburgo
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

Transmissão

1. VICTOIRE 

INVESTISSEMENT 

HOLDING SARL

2. CAMBON 

FINANCEIRE SARL

SONIA R. PROPERTIES SA, com 

sede em Chemin du Pré-Fleuri 5, 1288 

Plans-les-Ouates, Geneva, Switzerland

N/088460

N/088461

2022/09/22

Transmissão

Square Enix Limited Square Enix NewCo Limited, com 

sede em 40 Bank Street, Canary Wharf, 

London, E14 5DS, United Kingdom

N/089789

N/089790

N/089791

2022/09/22

Modificação 

de identidade

Trefethen Vineyards 

Winery, Inc.

Trefethen Family Winery, LLC

N/091201 2022/09/13

Modificação 

de sede

S I L - S O C I E T E 

D’INVESTISSEMENT 

ET DE LICENCE

3 avenue de Friedland, 75008 Paris, 

France

N/095985 2022/09/16

Modificação 

de sede

C H O I C E H OT E LS 

INTERNATIONAL, 

INC.

1 Choice Hotels Circle, Rockville, 

Maryland 20850, United States of 

America

N/097183 2022/09/27

Modificação 

de sede

PANDA, 

SOCIEDADE 

DE GESTÃO DE 

INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

90

9

N/097494

N/097495

2022/09/13

Modificação 

de sede

DFS Group Limited 15/F, One Taikoo Place, 979 King’s 

Road, Quarry Bay, Hong Kong

N/099727

N/099728

2022/09/27

Modificação 

de sede

Netmarble Corporation (Guro-dong, G Tower) 38, Digital-ro, 

26-gil, Guro-gu, Seoul, Republic of 

Korea

N/100792

N/100793

N/100794

N/100795

2022/09/16

Transmissão 198

N/101336

N/101337

N/101338

N/101339

2022/09/19

Modificação 

de sede

叁

BEIJING 

JINGDONG 360 DU 

E-COMMERCE LTD.

18 C 2 222

Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 

Kechuang 11 Street, Beijing Economic 

and Technological Development Zone, 

Beijing, China

N/104128

N/104135

2022/09/13

Modificação 

de identidade B e i j i n g B y t e d a n c e 

Network Technology 

Co., Ltd.

Douyin Vision Co., Ltd.

N/107109 2022/09/22

Transmissão

PARK, WEON JIN BEAUTY SKIN CO., LTD., com sede 

em 27, Yeomgok-ro 14beon-gil, Seo-gu, 

Incheon, Republic of Korea

N/127369

N/127370

N/127371

2022/09/27

Modificação 

de identidade

Lete S.p.A. SOCIETA’ GENERALE DELLE 

ACQUE MINERALI SPA
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/139171 2022/09/16

Modificação 

de sede Guangdong Qman Toys 

Industry Co., Ltd.

Intersect ion of Xingye West 2nd 

Road and Xingye South Road, Laimei 

Industrial Park, Chenghai District, 

Shantou Guangdong, China

Modificação 

de identidade Guangdong Qimeng 

Culture Communication 

Co., Ltd.

Guangdong Qman Toys Industry Co., 

Ltd.

N/144358

N/144359

N/144360

N/144361

2022/09/13

Transmissão

17

N/156897

N/156898

N/156899

2022/09/22

Transmissão

Isdera AG

258 1

1201

Yi n g z i ( S h a n g h a i ) Au t o m o t i v e 

Technology Co. , L td . , com sede 

em Room 1201, Building 1, No.258 

Zhijiang Road, Fengxian District, 

Shanghai, China

N/159515

N/159518

2022/09/22

Modificação 

de sede

Oatly AB Box 588, 201 25 Malmö, Sweden

N/164118

N/164119

N/164120

N/164121

N/164122

2022/09/13

Modificação 

de identidade WG Sky Farm 

International Group 

Limited

WG International Group Limited

N/165033 2022/09/22

Transmissão

PARK, WEON JIN

14 27

BEAUTY SKIN CO., LTD., com sede 

em 27, Yeomgok-ro 14beon-gil, Seo-gu, 

Incheon, Republic of Korea

N/169688

N/169689

N/169690

N/169691

N/169692

N/169693

2022/09/13

Modificação 

de sede

TWO

TWO Inc.

宫 35 3

JUNCTIONspace, 6-35-3, Jingumae 

Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, Japan

N/171689 2022/09/22

Transmissão

PARK, Weon Jin

14 27

BEAUTY SKIN CO., LTD., com sede 

em 27, Yeomgok-ro 14beon-gil, Seo-gu, 

Incheon, Republic of Korea
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/172865

N/172866

N/172867

2022/09/13

Modificação 

de identidade

Groundone Corp. GROUNDX CORP.

Transmissão

GROUNDX CORP. KRUST UNIVERSE PTE.LTD. , 

com sede em #19-02, Guoco Tower, 1 

Wallich Street, Singapore(078881)

N/173187

N/173188

N/173189

N/173190

2022/09/23

Modificação 

de identidade UPJOHN US 1 LLC

Viatris Specialty LLC

N/184618

N/184619

N/184620

2022/09/13

Transmissão Fenicia S.p.A. 168 6 307

Shanghai Kamiqi Garment Co., Ltd., 

com sede em Room 307, No. 6 Building, 

168 Lane, Linhong Road, Changning 

District, Shanghai, China

N/194326

N/194327

2022/09/13

Modificação 

de sede

Colopl, Inc. 7-2, Akasaka 9-chome, Minato-ku, 

Tokyo 107-0052, Japan

N/196672

N/196673

2022/09/13

Modificação 

de sede

Malin + Goetz Inc. Floor 21, 330 Seventh Avenue, New 

York, New York, 10001, United States 

of America

重新轉為有效

Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de despacho Titular Classe

N/029801 2022/09/16 2022/09/16 Société des Hôtels Méridien 43

N/030135 2022/09/22 2022/09/22 25

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º

 

Data de trânsito 

em julgado
1 N/98052

N/98053

N/98054

Athleta (ITM) Inc

TJB

CV3-20-0007-CRJ 2022/09/13
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N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º

 

Data de trânsito 

em julgado
2 N/125332

PADARIA E PASTELARIA MAXIM’S 

LIMITADA

TUI

Ac de 2022/06/17

Proc. n.º 49/2022

2022/09/06

3 N/184653 CLARKE, MURRAY COLIN

TJB

CV1-22-0005-CRJ 2022/09/26

1. 
2. 
3. 
1. A sentença do TJB manteve o despacho de concessão da marca.
2. O Acordão do TUI revogou o despacho de recusa da marca.
3. A sentença do TJB revogou o despacho de recusa da marca.

放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/176325 2022/09/22

IONG TAK HANG

32

N/197789 2022/09/22 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/148845 2022/09/23

Li TianYu

宣佈失效

Declaração de caducidade

N.º
Data de

caducidade
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/144745 2022/09/28

Human Horizons Holding 

(Shanghai) Co., Ltd.

18 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 do 

art.º 232.º
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聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/196106 2022/08/01 TREK BICYCLE CORPORATION

N/196929 2022/08/15

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.

CHANEL

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/192107 2022/08/24  

LIMBOSS PTE. LTD.

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 

& Co. KG

N/192108 2022/08/24  

LIMBOSS PTE. LTD.

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 

& Co. KG

N/194772 2022/09/27

Weichai Power Co., Ltd.

Jaguar Land Rover Limited

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002805

[22]  Data de pedido : 2021/09/17

[71]  Requerente : 

 Sharkgulf Technology (Shanghai) CO., LTD

  Endereço : 201800 1288 6

J1707

 Room J1707, Building 6, No. 1288, Yecheng Road, 

Jiading District, Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Jun Zhang

[51]  Classificação : 12 - 11

[54]  Título : 

 Motocicletas eléctricas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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[21]  N.º : D/002806

[22]  Data de pedido : 2021/09/17

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102,202

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de Embalagem.

[57]  Resumo : 

logo

  Figura : 

[21]  N.º : D/002807

[22]  Data de pedido : 2021/09/17

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102,202

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002819

[22]  Data de pedido : 2021/09/30

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Acessórios.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002820

[22]  Data de pedido : 2021/09/30

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : D/002821

[22]  Data de pedido : 2021/09/30

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Contas pendentes.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002822

[22]  Data de pedido : 2021/09/30

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Contas pendentes.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002823

[22]  Data de pedido : 2021/09/30

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Contas pendentes.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002824

[22]  Data de pedido : 2021/09/30

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Contas pendentes.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002915

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

[71]  Requerente : 

 Yoshihito IKEJIRI

  Endereço : 635-0151 

386
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 c/o IKEJIRI PHARMACEUTICAL CO., LTD., 386, 

Shimokoshima, Takatori-cho, Takaichi-gun, Nara 

635-0151, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador :  Yoshihito IKEJIRI

[51]  Classificação : 24 - 04

[54]  Título : 

 Recipiente de limpeza intestinal.

[57]  Resumo : 

R

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/10/12  Japão

N.º 2021-022149

[21]  N.º : D/002916

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

[71]  R e q u e r e n t e  :  K O B A Y A S H I 

PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 4-4-10 Doshomachi, Chuo-ku, Osaka, 

541-0045, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Nao TAGUCHI, Daiya OOHARA, 

Serika KOIWA, Shuichi HIBI

[51]  Classificação : 23 - 04

[54]  Título : 

 Recipiente para ambientador.

[57]  Resumo : A novidade está na forma e configuração 

do recipiente para ambientador conforme mostrado.

  Figura : 

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

N.º 2021-021474

[21]  N.º : D/002917

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

[71]  R e q u e r e n t e  :  K O B A Y A S H I 

PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 4-4-10 Doshomachi, Chuo-ku, Osaka, 

541-0045, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Nao TAGUCHI, Daiya OOHARA, 

Serika KOIWA, Shuichi HIBI

[51]  Classificação : 23 - 04

[54]  Título : 

 Recipiente para ambientador.

[57]  Resumo : A novidade está na forma e configuração 

do recipiente para ambientador conforme mostrado.

  Figura : 

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

N.º 2021-021478

[21]  N.º : D/002918

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

[71]  R e q u e r e n t e  :  K O B A Y A S H I 

PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 4-4-10 Doshomachi, Chuo-ku, Osaka, 

541-0045, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Nao TAGUCHI, Daiya OOHARA, 

Serika KOIWA, Shuichi HIBI

[51]  Classificação : 23 - 04

[54]  Título : 

 Recipiente para ambientador.

[57]  Resumo : A novidade está na forma e configuração 

do recipiente para ambientador conforme mostrado.

  Figura : 

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

N.º 2021-021483

[21]  N.º : D/002919

[22]  Data de pedido : 2022/03/30
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[71]  Requerente : 

 DAIO PAPER CORPORATION

  Endereço : 2

60

 2-60, Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 

799-0492 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : 鑓  Airi YARIMIZU

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Sacos de embalagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/10/11  Japão

N.º 2021-022085

[21]  N.º : D/002922

[22]  Data de pedido : 2022/04/01

[71]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf - 75001 Paris - 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Fabrizio VITI

[51]  Classificação : 2 - 04

[54]  Título : 

 Botas.

[57]  Resumo : As características do desenho para 

as quais a novidade é reivindicada são o padrão, 

or na mento, for ma e/ou con f ig u ração do a r t igo 

conforme mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/10/04  França

N.º 20214427

[21]  N.º : D/002923

[22]  Data de pedido : 2022/04/01

[71]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf - 75001 Paris - 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Fabrizio VITI

[51]  Classificação : 2 - 04

[54]  Título : 

 Botas.

[57]  Resumo : As características do desenho para 

as quais a novidade é reivindicada são o padrão, 

or na mento, for ma e/ou con f ig u ração do a r t igo 

conforme mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/10/04  França

N.º 20214427

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002686 2022/09/22 2022/09/22

D/002779 2022/09/22 2022/09/22 CJ  

CJ CHEILJEDANG CORPORATION

D/002869 2022/09/22 2022/09/22 LOUIS VUITTON MALLETIER

D/002870 2022/09/22 2022/09/22 LOUIS VUITTON MALLETIER

D/002871 2022/09/22 2022/09/22 LOUIS VUITTON MALLETIER

D/002872 2022/09/22 2022/09/22 LOUIS VUITTON MALLETIER

D/002891 2022/09/22 2022/09/22 ELC MANAGEMENT LLC

D/002892 2022/09/22 2022/09/22 ELC MANAGEMENT LLC

D/002893 2022/09/22 2022/09/22 ELC MANAGEMENT LLC

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002380 2022/09/16 FURLA S.P.A. 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002382 2022/09/16 FURLA S.P.A. 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002392 2022/09/16 ALSOKH 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002632 2022/09/16 173 a 9 1 a 152

Alínea a) do art.º 173.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e art.º 152

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M
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De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/006332

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

[71]  Requerente : 

 NEXALIN TECHNOLOGY, INC.

  Endereço : 1776 Yorktown, Suite 550, Houston, 

Texas 77056, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202110302515.7

Data de pedido 2021/03/22 N.º de anúncio CN 

113967317A 2022/01/25

[51]  Classificação : A61N1/36

[54]  Título : 

TACS

 Sistema e método de Estimulação Transcraniana por 

Corrente Alternada (TACS) para doença de alzheimer 

e demência.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/07/22  Estados Unidos 

da América N.º 63/054,964

 2020/08/05  Estados Unidos da América

N.º 63/061,255

 2020/12/09  Estados Unidos da América

N.º 17/116,233

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/006133

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 BlackBook Media Inc.

  Endereço : 180 Furnace Brook Parkway Quincy, 

Massachusetts 02169 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S H  ALBERTINE, Scott 

Herman, K V  GOLUBIC, K. Viktor, T J

 HUBER II, Thomas Joseph

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880048050.3

Data de pedido 2018/05/18 N.º de 

anúncio da concessão CN 110945841B 2022/03/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4L 51 /52 ,  H0 4L 67/53, 

H04L67/306, H04L67/01, H04L67/52, H04L9/40, 

G06Q50/00, G06F21/45
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[54]  Título : 

 Méto do e s i s t em a c apa z e s de p er m it i r vá r io s 

pseudónimos de mídia social nas plataformas de mídia 

social.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/05/19  Estados Unidos 

da América N.º 15/600,000

[21]  N.º : J/006134

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 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 patente ZL201780059135.7

Data de ped ido 2017/09/26 N.º de 

anúncio da concessão CN 109790161B 2022/03/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/437, 

A61K31/444, A61K31/4709, A61K31/4725, A61K31/496, 

A61K31/506, A61K31/5377, A61K31/5386, A61P1/16, 

A61P3/04, A61P3/06, A61P3/10, A61P9/10, A61P25/16, 

A61P25/28, C07D519/00

[54]  Título : GLP-1 吡 吡

 Derivado de «pyrazolopyridine» contendo efeito 

agonista do receptor de GLP-1.

[57]  Resumo : I

吲哚 吡 2,3-b 吡 吡 吡

2

X Y Q1 Q2 R1 R2 R3 R4 R5

R6 R7 R8 R9 n1 n2 Z1 Z2

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/09/26  Japão

N.º 2016-187605

[21]  N.º : J/006150

[22]  Data de pedido : 2022/06/13

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : J J

 The J. DAV ID GLA DSTON E INSTIT UT ES, A 

T E S TA M E N TA RY T RU S T E S TA BL I S H E D 

UNDER THE WILL OF J. DAVID GLADSTONE

  Endereço : 1650 Owens Street, San Francisco, 

California 94158, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T M A , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201680032785.8

Data de ped ido 2016/04/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 107847523B 2022/03/11

[51]  Classificação : C12N5/10, C12N15/12, C12N15/63, 

A61K35/30, A61K35/34

[54]  Título : 

 Métodos para induzir a divisão celular de células pós-

mitóticas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/04/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/144,244

 2015/04/22  Estados Unidos da América

N.º 62/151,321
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[21]  N.º : J/006151

[22]  Data de pedido : 2022/06/13

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 SHAKLEE CORPORATION

  Endereço : 4747 Willow Road, Pleasanton, CA 

94588, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A  Laurel A. FISHER, 

 Christos KYROU,  

Ron FLORES,  Teodoro IANIRO, 

C  Sonhee C. PARK

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780050880.5

Data de pedido 2017/07/18 N.º de 

anúncio da concessão CN 109641024B 2022/03/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K8/9789, A61K 36/87, 

A61K9/00, A61Q19/00, A61Q17/04

[54]  Título : 

 Composição tópica de moscatel com baixo teor de 

moléculas de tanino condesado.

[57]  Resumo : 

500-5000k D a

25-100kDa

β -

V i t i s 

rotundifolia β-

[30]  Prioridade : 2016/07/19  Estados Unidos 

da América N.º 62/364,222

 2017/05/12  Estados Unidos da América

N.º 62/505,543

[21]  N.º : J/006180

[22]  Data de pedido : 2022/06/22

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 IMMUNOMEDICS, INC.

  Endereço : 300 American Road, Morris Plains, 

New Jersey 07950, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , B , , D M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680028387.9

Data de ped ido 2016/05/25 N.º de 

anúncio da concessão CN 107614515B 2022/03/22

[51]  Classificação : C07K14/16, A61K38/16, A61P31/18

[54]  Título : HIV

T20

 Para terapia de actividade de RT AntiHIV1 (vírus da 

imunodeficiência humana) e/ou os construtos T20 da 

vacina.

[57]  Resu mo : SEQ I D 

NO 1 SEQ ID NO 3 T20 HIV

T20

H I V

T20 T20肽 T20

H I V

H I V H I V

DDD肽 T20 肽

肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/28  Estados Unidos 

da América N.º 62/167404

[21]  N.º : J/006186

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 ARENA PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 6154 Nancy Ridge Drive, San Diego, 

CA 92121-3223 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G , A S , T O , 

M , X

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780062933.5

Data de pedido 2017/08/18 N.º de 

anúncio da concessão CN 109952301B 2022/03/25

[51]  Classif icação : C07D471/04, A61P25/34, A61K 

31/4375, A61P3/04, A61P25/00, A61P25/30

[54]  Título : 5-HT2C
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 Agente estimulante do receptor 5-HT2C e composição 

e método de aplicação do mesmo.

[57]  Resumo : A

5-H T2C

5-HT2C

2 Prader-Willi

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/19  Estados Unidos 

da América N.º 62/377,119

[21]  N.º : J/006192

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 RQX PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 11099 N. Torrey Pines Road, Suite 

290, La Jolla, CA 92037, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

, I , , 

F T , , 

, Q , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680079520.3

Data de pedido 2016/11/21 N.º de 

anúncio da concessão CN 109219596B 2022/04/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D245/04, A61K31/395, 

A61P31/04

[54]  Título : 

 Antibiótico de amplo espectro de anel grande.

[57]  Resumo : 

1

肽酶 SpsB

[30]  Pr ior idade : 2015/11/20  China

N.º PCT/CN2015/095165

 2016/11/08  China N.º PCT/CN2016/105043

[21]  N.º : J/006193

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 RQX PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 

 11099 N. Torrey Pines Road, Suite 290, La Jolla, CA 

92037, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 

 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

, I , , 

F T , , 

, Q , J , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680079604.7

Data de pedido 2016/11/21 N.º de 

anúncio da concessão CN 108884058B 2022/04/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D245/04, A61K31/395, 

A61P31/04

[54]  Título : 

 Antibiótico de amplo espectro de anel grande.

[57]  Resumo : 

1

肽酶(SpsB)

[30]  Pr ior idade : 2015/11/20  China

N.º PCT/CN2015/095166

 2016/11/08  China N.º PCT/CN2016/105042

[21]  N.º : J/006198

[22]  Data de pedido : 2022/06/29
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[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 SYZ CELL THERAPY CO.

  Endereço : 518000

1 15

 15th Floor, South Tower 1 Sonpingshan Rd, High-Tech 

Park North, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : X , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680015221.3

Data de pedido 2016/03/11 N.º de 

anúncio da concessão CN 107735492B 2022/04/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12N5/0783, C12N5/0784, 

C12N5/0786, A61K38/17, A61P35/00

[54]  Título : T

 Métodos de tratamento do cancro usando células T 

activadas.

[57]  Resumo : 

肽 T

PBMC

肽

肽

T

T

T

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/03/13  China

N.º PCT/CN2015/074227

[21]  N.º : J/006204

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : KS

 KS KOLBENSCHMIDT US, INC.

  Endereço : 2425 Coliseum Boulevard South, Fort 

Way, IN 46803, U.S.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910225683.3

Data de ped ido 2005/07/07 N.º de 

anúncio da concessão CN 110107425B 2022/04/05

[51]  Classificação : B23P15/10, F02F3/22

[54]  Título : 

 Pistão de aço fundido tipo integrado.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2004/07/07  Estados Unidos 

da América N.º 10/885,810

[21]  N.º : J/006215

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 BUGSY SOLAR LLC

  Endereço : 26454 Taaffe Lane Los Altos Hills, 

California 94022, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E A  STEIN, EMILY A.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911107176.6

Data de ped ido 2014/06/25 N.º de 

anúncio da concessão CN 111081477B 2022/04/01

[51]  Classificação : H01G9/20, H01L51/00

[54]  Título : 

 Bateria de conversão de energia bioquímica.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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[30]  Prioridade : 2013/06/25  Estados Unidos 

da América N.º 61/957,147

 2013/09/18  Estados Unidos da América

N.º 61/879,612

 2014/05/09  Estados Unidos da América

N.º 61/991,335

[21]  N.º : J/006221

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 Mereo BioPharma 5, Inc.

  Endereço : 800 Chesapeake Drive, Redwood 

City, California 94063, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680032723.7

Data de ped ido 2016/05/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 109071620B 2022/05/10

[51]  Classificação : C07K14/47, C07K16/18

[54]  Título : TIGIT

 Combinações do TIGIT e seu uso.

[57]  R e s u m o : T I G I T

TIGIT 肽

[30]  Prioridade : 2015/05/28  Estados Unidos 

da América N.º 62/167,582

 2015/08/14  Estados Unidos da América

N.º 62/205,279

 2016/03/25  Estados Unidos da América

N.º 62/313,487

[21]  N.º : J/006230

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 T H E  B O A R D  O F  R E G E N T S  O F  T H E 

UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM

  Endereço : 210 W.7th St. Austin, TX 78701 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : -

 DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.

  Endereço : 450 Brookline Avenue Boston, MA 

02215-5450 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : L , –

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201810965939.X

Data de pedido 2012/12/14 N.º de 

anúncio da concessão CN 109276717B 2022/04/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K45/00, A61K31/5685, 

A61K31/662, A61K31/351, A61P35/00, C12Q1/6886

[54]  Título : 

 Biomarcadores de inativação de genes colaterais e 

alvos para terapia do cancro.

[57]  Resumo : 

ENO

酶

A RS

ARS

[30]  Prioridade : 2011/12/14  Estados Unidos 

da América N.º 61/570,366

 2012/05/29  Estados Unidos da América

N.º 61/652,738

[21]  N.º : J/006236

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 40 Lansdowne Street, Cambridge, 

Massachusetts 02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , T , 

M , , , 

H , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711161579.X

Data de ped ido 2012/05/02 N.º de 

anúncio da concessão CN 108079291B 2022/04/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395,  A61K 9/0 0 , 

A61K47/26, A61K47/18, A61P1/00, A61P1/04

[54]  Título : α4β7

 Formulações de anticorpos anti-alfa 4 beta 7.

[57]  Resumo : α4β7

α4β7

α4β7

600 1 减

α4β7

産 α4β7
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[30]  Prioridade : 2011/05/02  Estados Unidos 

da América N.º 61/481,533

 2011/10/24  Estados Unidos da América

N.º 61/550,545

 2012/01/12  Estados Unidos da América

N.º 61/585,859

[21]  N.º : J/006257

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080-4990 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 215 First Street, Suite 200, Cambridge, 

Massachusetts 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B K , A , V , 

V , R , , S , C

G , R , F A , A M , 

B

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680014364.2

Data de ped ido 2016/01/08 N.º de 

anúncio da concessão CN 107406414B 2022/04/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/06, C07D405/06, 

C07D409/06, C07D413/06, C07D241/04, C07D211/30, 

A 6 1 K 3 1 / 4 4 5 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 5 2 5 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 5 4 5 , 

A61K31/4709, A61P35/00

[54]  T í t u l o :  酶

K DM2B –3– 萘–2–

 D e r i v a d o s d e « m e t h a n o n e ( p i p e r i d i n-3 -y l) 

(naphtha len-2-yl)» como in ibidores da «h istone 

demethylase KDM2B» para o tratamento do cancro.

[57]  Resumo : 

酶 K DM2b –3– 萘–2–

[30]  Prioridade : 2015/01/09  Estados Unidos 

da América N.º 62/101,927

[21]  N.º : J/006260

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 TA K E DA PH A R M AC EU T ICA L C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi,Osaka,5410045 JAPAN

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880028181.5

Data de ped ido 2018/04/26 N.º de 

anúncio da concessão CN 110582499B 2022/04/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P9/04, A61P9/12, A61P11/00

[54]  Título : 

 Compostos heterocíclicos.

[57]  Resumo : 

I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/04/27  Japão

N.º 2017-087950

[21]  N.º : J/006262

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 Pieris Pharmaceuticals GmbH

  Endereço : Freising-Weihenstephan, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[73]  Titular : 

 AstraZeneca AB

  Endereço : S-431 83

 S-431 83 Mölndal Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811146540.5

Data de ped ido 2012/12/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 109432402B 2022/04/29

[51]  Classificação : A61K38/17, A61K9/72, A61P11/00, 

A61P11/06, A61P37/08, A61P29/0 0, A61P27/02 , 

A61P11/02
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[54]  Título : IL–4 IL–13

 Métodos para prevenir ou tratar certos distúrbios 

i n ib i ndo a l igaç ão de I L-4 e/ou I L-13 ao s seu s 

respectivos receptores.

[57]  Resumo : 

I L–4 I L–13

Th2

[30]  Prioridade : 2011/12/13  Estados Unidos 

da América N.º 61/570,018

[21]  N.º : J/006263

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : SE-151 85 Soedertaelje Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : D , C , S A

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201580003266.4

Data de pedido 2015/01/02 N.º de 

anúncio da concessão CN 105848647B 2022/04/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 9/2 0 ,  A61K 31/50 6 , 

A61P35/00

[54]  Título : AZD9291

 C omposições fa r macêut icas que compreendem 

AZD9291.

[57]  Resumo : 

N– 2– 2–

– –4– –5– 4– 1– 吲哚–3–

–2– –2– 酰 AZD9291

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/01/02  Reino Unido

N.º 1400034.3

[21]  N.º : J/006277

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 92

 ROUTE 92 MEDICAL, INC.

  Endereço : 155 Bovet Road, Su ite 100, San 

Mateo, CA 94402, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S D  WILSON, Scott, D., T

M  CHOU, Tony, M., V  SHINSKY, Vera, P

 EVARD, Philip

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880016784.3

Data de ped ido 2018/01/09 N.º de 

anúncio da concessão CN 110392591B 2022/06/03

[51]  Classificação : A61M25/01

[54]  Título : 

 Sistema de cateter de aspiração e método de uso.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/01/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/444,584

 2017/12/19  Estados Unidos da América

N.º 62/607,510

[21]  N.º : J/006278

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 BEIJING WEHAND-BIO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD

  Endereço : 闗

30  102600

 No. 30, Tianfu Street, Daxing Biomedical Industrial 

Base, Zhongguancun Science Park, Daxing District, 

Beijing, 102600, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 INSTITUTE OF MATERIA MEDICA, CHINESE 

ACADEMY OF MEDICAL SCIENCE
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  Endereço :   

100050

 No. 1, Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Beijing, 

100050, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910278955.6

Data de ped ido 2019/04/09 N.º de 

anúncio da concessão CN 111803632B 2022/04/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/0 0 ,  A61K 9/10 7, 

A61K47/24, A61K47/44, A61K31/352, A61K31/12, 

A61K31/05, A61P3/06, A61P9/10, A61P9/12, A61P1/16, 

A61P31/00, A61P35/00, A61P39/06

[54]  Títu lo : 

 Composição medicinal auto-emulsificante baseada 

em polifenol flavonóide, seu método de preparação, 

composição farmacêutica e sua utilização.

[57]  Resumo : -

-

  Figura : 

[21]  N.º : J/006302

[22]  Data de pedido : 2022/07/26

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 AVENCELL EUROPE GMBH

  Endereço : Tatzberg 47, 01307 Dresden, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580043322.7

Data de ped ido 2015/08/26 N.º de 

anúncio da concessão CN 106574272B 2022/04/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/62 ,  C 0 7 K19/0 0 , 

A61K35/17, A61P37/02

[54]  Título : 

 Receptor universal de antigénios quiméricos que 

exprimem células imunitárias para a detecção de 

diversos antigénios múltiplos e método de fabrico do 

mesmo e utilização do mesmo para o tratamento do 

cancro, infecções e doenças auto-imunes.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior id ade : 2014/08/29  Un i ão 

Europeia N.º 14182945.7

[21]  N.º : J/006306

[22]  Data de pedido : 2022/07/26

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 OBSEVA S.A.

  Endereço : Chemin des Aulx 12, 1228 Plan-les-

Ouates, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : A , O

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910736559.3

Data de ped ido 2014/12/15 N.º de 

anúncio da concessão CN 110960495B 2022/05/10

[51]  Classificação : A61K 9/20, A61K47/38, A61K47/10, 

A61K31/4015, A61P13/08, A61P15/00, A61P15/06, 

A61P15/08, A61P15/10, A61P25/0 0, A61P25/18, 

A61P29/00

[54]  Título : 吡

 Formulação oral de derivados da pirrolidina.

[57]  R e s u m o : 

3Z,5S -5- -1- 2’- -1,1’- -4-

吡 -3- -O- 肟

  Figura : 

[30]  P r ior id a d e : 2013/12/17  Un i ão 

Europeia N.º 13197606.0
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[21]  N.º : J/006307

[22]  Data de pedido : 2022/07/26

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 D O L B Y  L A B O R A T O R I E S  L I C E N S I N G 

CORPORATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D J , , , N

R

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL202011623482.8

Data de pedido 2014/12/11 N.º de 

anúncio da concessão CN 112954580B 2022/06/28

[51]  Classificação : H04S7/00, H04S7/00

[54]  Título : 

 Agrupamento de objectos áudio preservados em 

metadados.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006308

[22]  Data de pedido : 2022/07/26

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 LIM, Kah Meng

  Endereço : 3 Lit t le Road, #07-02 Singapore 

536982 (SG)

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780024860.0

Data de pedido 2017/03/10 N.º de 

anúncio da concessão CN 109069546B 2022/05/06

[51]  Classificação : A61K35/57

[54]  Título : 

 Extracto de ninho comestível de aves e método de 

extracção.

[57]  Resumo : 

EBN

a EBN b EBN c

EBN d

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/11  Singapura

N.º 10201601905R

[21]  N.º : J/006313

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : PME

 PME fluidtec GmbH

  Endereço : Daimlerstraße 5, 88677 Markdorf, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : F

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880067961.0

Data de ped ido 2018/08/13 N.º de 

anúncio da concessão CN 111246986B 2022/04/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  B29C 49/4 6 ,  B29C 49/18 , 

B29C49/24, B29C49/26, B29C49/78

[54]  Título : 

 Método para produzir componentes a partir de peças 

pré-fabricadas concebidas como corpos ocos.

[57]  Resumo : 

21

1 2 1

26

23

26

28 21

21
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/08/17  Alemanha

N.º 102017118826.6

[21]  N.º : J/006326

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : EPC 

 EPC ENGINEERING & TECHNOLOGIES GMBH

  Endereço : Dr.-Bonnet-Weg 1, 99310 Arnstadt, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : M , D , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780053198.1

Data de ped ido 2017/08/11 N.º de 

anúncio da concessão CN 109641830B 2022/05/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7C 68/0 8 ,  C 0 8G 6 4/30 , 

C07C39/16, C07C69/96, B01D3/00, C07C37/74

[54]  Título : 

 Método de produção de policarbonato utilizando um 

dispositivo de decapagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/29  Alemanha

N.º 102016116078.4

[21]  N.º : J/006337

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 INCYTE HOLDINGS CORPORATION

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , W , D J , L , 

J , Y

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910026055.2

Data de ped ido 2014/11/07 N.º de 

anúncio da concessão CN 109810104B 2022/05/03

[51]  Classificação : C07D413/04

[54]  Título : 吲哚 2,3- 酶

 P r o c e s s o p a r a a s í n t e s e d e u m i n i b i d o r d e 

«indoleamine 2,3-dioxygenase».

[57]  Resumo : 4- 2-

-N- 3- -4- -N ’-

- 1 , 2 , 5 - - 3 - 脒

4- 2- -N- 3- -4-

-N’- -1,2,5- -3- 脒

吲哚 2,3- 酶

[30]  Prioridade : 2013/11/08  Estados Unidos 

da América N.º 61/901,689

[21]  N.º : J/006342

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

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 COMI S.P.A.

  Endereço :  I-24040 

 2 

 Via Liegi 2, Loc. Zingonia, I-24040 Ciserano(BG), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880017163.7

Data de ped ido 2018/03/15 N.º de 

anúncio da concessão CN 110392627B 2022/06/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  B29C 51 / 0 8 ,  B29C 51 / 2 0 , 

B29C51/26, B29C51/30, B29C51/42 , B29K55/02 , 

B29K23/00, B29K25/00

[54]  Título : 

 Máquina de moldagem para chapas termoplásticas.

[57]  Resumo : L

3 5

7 9 7
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9
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5 13
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/03/15  Itál ia

N.º 102017000028817

[21]  N.º : J/006349

[22]  Data de pedido : 2022/08/05

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 NHWA PHARMA. CORPORATION

  Endereço : 

18   221000

 No.18, Yangshan Road, Economic Development Zone, 

Xuzhou, Jiangsu 221000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  HAO, Chao

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980080577.9

Data de ped ido 2019/12/09 N.º de 

anúncio da concessão CN 113195484B 2022/05/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D413/14, C07D217/24, 

C07D401/12, A61K31/4725, A61P25/18

[54]  Título : 

 Forma cr ista l ina do der ivado da propanamida e 

método de preparação do mesmo.

[57]  Resumo : A

(1) A

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/12/07  China

N.º 201811499965.4

[21]  N.º : J/006365

[22]  Data de pedido : 2022/08/09

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 TILLOTTS PHARMA AG

  Endereço : Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780015298.5

Data de pedido 2017/03/16 N.º de 

anúncio da concessão CN 109071650B 2022/05/13

[51]  Classificação : C07K16/24

[54]  Título : TNFα

 Anticorpos anti-TNF alfa e fragmentos funcionais dos 

mesmos.

[57]  Resumo : α TNF 

α

[30]  P r ior id a d e : 2016/03/17  Un i ão 

Europeia N.º 16160907.8

[21]  N.º : J/006366

[22]  Data de pedido : 2022/08/09

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 JOUNCE THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 780 Memorial Drive, Cambridge, MA 

01239, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , J S , S

, K G

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680026223.2
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Data de pedido 2016/03/22 N.º de 

anúncio da concessão CN 107530428B 2022/05/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/395, C07K16/28 , 

C07K16/46, C12P21/08

[54]  Título : ICOS

 Anticorpos para ICOS.

[57]  Resumo : 

ICOS

ICOS CD4 T

CD4 T Teff

ICOS

CD4 T CD4 Teff

T Treg ICOS

Treg

Teff

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/03/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/137,034

 2015/04/14  Estados Unidos da América

N.º 62/147,484

 2015/05/04  Estados Unidos da América

N.º 62/156,588

 2015/10/16  Estados Unidos da América

N.º 62/242,489

 2015/11/16  Estados Unidos da América

N.º 62/255,635

[21]  N.º : J/006367

[22]  Data de pedido : 2022/08/09

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 Nanjing Zenshine Pharmaceuticals Co., Ltd.

  Endereço : 210000

3-1

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL202080004760.3

Data de pedido 2020/07/10 N.º de 

anúncio da concessão CN 113226327B 2022/05/17

[51]  C la s s i f i c aç ão : A61K31/635, A61K31/7048, 

A61P31/16

[54]  Título : 

 Compostos úteis para o tratamento de infecções por 

vírus influenza.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/07/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/872,998

 2019/12/05  Estados Unidos da América

N.º 62/944,309

[21]  N.º : J/006368

[22]  Data de pedido : 2022/08/09

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 ARENA PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 6154 Nancy Ridge Drive, San Diego, 

CA 92121-3223, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T–A , Q-Q , A C , 

M , B

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201780047870.6

Data de ped ido 2017/06/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 109563103B 2022/05/27

[51]  C la s s i f ic aç ão : C07D491/107, A61K31/4355, 

A61P9/00

[54]  Título : β-3

 Moduladores de receptores adrenérgicos beta-3 para 

o tratamento ou prevenção de distúrbios relacionados 

com os mesmos.

[57]  Resumo : β-3

Ia

β-3

[30]  Prioridade : 2016/06/06  Estados Unidos 

da América N.º 62/346,293

[21]  N.º : J/006370

[22]  Data de pedido : 2022/08/09

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-

Ku, Tokyo 1018535, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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[72]  Inventor : V , I M , J E H , 

C M – , T D , S , C W

, D , M , A J , M L , D

, S T , J M , J P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680061146.4

Data de ped ido 2016/10/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 108617166B 2022/05/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, C07D405/14, 

C07D413/14, C07D403/14, C07D409/14, C07D417/14, 

C07D471/04, C07D471/08, A61K31/4035, A61P35/00

[54]  Título : 酶

 Compostos de benzolactama de inibidores da proteína 

quinase.

[57]  Resumo : 0

N-

E R K1/2 酶

ERK1/2-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/21  Reino Unido

N.º 1518676.0

 2016/06/30  Reino Unido N.º 1611351.6

[21]  N.º : J/006372

[22]  Data de pedido : 2022/08/09

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : MRCB

 MRCB INNOVATIONS SDN. BHD.

  Endereço : Level 33A, Menara Nu 2 No. 203, 

Jalan Tun Sambanthan Kuala Lumpur Sentral 50470 

Kuala Lumpur, MY

  Nacionalidade :  Malaia

[72]  Inventor : Q P , C B , S W

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780040032.6

Data de pedido 2017/12/04 N.º de 

anúncio da concessão CN 109642424B 2022/05/13

[51]  Classificação : E04B1/38, E04B1/61, E04B1/348, 

E04B1/19

[54]  Título : 

 Si stema e método de conexão para módu los de 

construção de volume pré-fabricados.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/12/02  Singapura

N.º 10201610152Q

 2017/09/19  Singapura N.º 10201707728X

[21]  N.º : J/006374

[22]  Data de pedido : 2022/08/09

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

  Endereço : 7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-

Ku, Tokyo 100-8310 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880070006.2

Data de pedido 2018/10/25 N.º de 

anúncio da concessão CN 111279085B 2022/07/05

[51]  Classificação : F04D29/44

[54]  Título : 

 Ventilador centrífugo, dispositivo de ventilador, ar 

condicionado e dispositivo de ciclo de refrigeração.

[57]  Re su mo : 1 2

4 4 2

2 4c

2 41

41 4b 2

4a 4c 5

3 3 5

3a

3b 2

4b 3a 3b

4b

3a 3b
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/10/27  Japão

N.º PCT/JP2017/038960

[21]  N.º : J/006375

[22]  Data de pedido : 2022/08/09

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 ZHEJIANG YANGSHENGTANG INSTITUTE OF 

NATURAL MEDICATION CO., LTD.

  Endereço : 

181 1  310024

 Building 1, No. 181, Geyazhuang, Zhuantang Street, 

Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 

310024

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201710670354.0

Data de ped ido 2017/08/08 N.º de 

anúncio da concessão CN 109381471B 2022/06/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/585, A61K31/155, 

A61K31/7048, A61P3/10, A61P3/04, A61P3/00

[54]  Título : 

 P roduto c ombi nado que c ontém «l i monoids» e 

«biguanides».

[57]  Resumo : 

[21]  N.º : J/006376

[22]  Data de pedido : 2022/08/09

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  E n d e r e ç o  :  c /o  A p o l l o  B u i l d i n g ,  3E , 

Herikerbergweg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuid-oost, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : S , A , O

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010011901.6

Data de ped ido 2015/03/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 111145766B 2022/06/24

[51]  Classificação : G10L19/008, G10L19/24, H04S3/00

[54]  Título : (HOA)

 Método e aparelho para descodificar representação e 

meio comprimido de ambisônicos de ordem superior 

(HOA).

[57]  Resumo : 

HOA

HOA HOA

HOA

HOA C K HOA

802 X PS 

k-1 HOA C A M B k-1

HOA CA M B k-1

HOA c n k-1 HOA

HOA C A M B,n 

k-1 HOA HOA

HOA HOA

  Figura : 

[30]  P r ior id a d e : 2014/03/21  Un i ão 

Europeia N.º 14305411.2

[21]  N.º : J/006377

[22]  Data de pedido : 2022/08/09

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 GUANGZHOU GOLIA BIOSCIENCES CO., LTD

  Endereço : 1  

510705

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910146172.2

Data de ped ido 2019/02/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 110204614B 2022/07/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C12N15/13, 

A61K39/395, A61P35/00, G01N33/574

[54]  Título : LAG-3

 Anticorpo monoclonal anti-LAG-3 humano e método 

de preparação e aplicação do mesmo.
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[57]  Resumo : LAG-3

LAG-3 LAG-3

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/02/28  China

N.º 201810167451.2

 2018/02/28  China N.º PCT/CN2018/077588

 2018/05/18  China N.º PCT/CN2018/087504

[21]  N.º : J/006379

[22]  Data de pedido : 2022/08/11

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 Hookipa Biotech GmbH

  Endereço : Helmut-Qualtinger-Gasse 2, 1030 

Vienna, Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

[72]  Inventor : , , 

, , , 

, – , 

, , , 

, , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480074709.4

Data de ped ido 2014/12/03 N.º de 

anúncio da concessão CN 105980570B 2022/06/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/86, A61K 39/245, 

A61K39/00

[54]  Título : CMV

 Vacina CMV.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2013/12/03  Estados Unidos 

da América N.º 61/911,135

 2014/09/26  Estados Unidos da América

N.º 62/055,699

[21]  N.º : J/006380

[22]  Data de pedido : 2022/08/11

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 Hookipa Biotech GmbH

  Endereço : Helmut-Qualtinger-Gasse 2, 1030 

Vienna, Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

[72]  Inventor : , , 

, , , 

, , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680046208.4

Data de ped ido 2016/06/09 N.º de 

anúncio da concessão CN 107921117B 2022/06/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/12 , C07K14/0 05, 

C07K14/025

[54]  Título : HPV

 Vacina contra o HPV.

[57]  Resumo : 

H PV

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/173,805

 2015/11/12  Estados Unidos da América

N.º 62/254,410

 2016/05/03  Estados Unidos da América

N.º 62/331,158

[21]  N.º : J/006381

[22]  Data de pedido : 2022/08/12

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 AccuraGen Holdings Limited

  Endereço : P.O. Box 472, Harbour Place, 2nd 

Floor, 103 South Church Street, George Town, KY1-

1106, Grand Cayman, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa
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[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680072543.1

Data de ped ido 2016/10/07 N.º de 

anúncio da concessão CN 108368545B 2022/05/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12Q1/6853, C12Q1/6858, 

G16B25/00, G16B25/20

[54]  Título : 

 Métodos e composições para enriquecer a amplificação 

de produtos.

[57]  Resumo : 

苷

苷

苷

苷

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/09  Estados Unidos 

da América N.º 62/239,690

[21]  N.º : J/006382

[22]  Data de pedido : 2022/08/12

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , – , 

, , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780046901.6

Data de pedido 2017/10/02 N.º de 

anúncio da concessão CN 109476670B 2022/06/28

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D487/04, A61K31/4196, 

A61K31/437, A61K31/551

[54]  Título : 

 Derivados heteroaril bicíclicos.

[57]  Resumo : I R¹

n 2 3 R¹

R²

CN

X CH N m 1 2 3 - m - CH2 m- n 1 2

3 Ar A B C D E F

R³ R4 R5

F Cl CH F2 CF3

HC H WA-D

  Figura : 

[30]  P r ior id a d e : 2016/10/04  Un i ão 

Europeia N.º 16192237.2

[21]  N.º : J/006383

[22]  Data de pedido : 2022/08/12

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  E n d e r e ç o  :  c /o  A p o l l o  B u i l d i n g ,  3E , 

Herikerbergweg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuid-oost, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110160696.4

Data de ped ido 2015/06/22 N.º de 

anúncio da concessão CN 112908348B 2022/07/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G10L19/0 8 , G10L19/038 , 

G10L19/008, H04S7/00

[54]  Título : HOA

 Método e aparelho para determinar um número 

mínimo de bits inteiros necessários para representar 

valores de ganho não diferencial para compressão de 

uma representação de um quadro de dados HOA.

[57]  Resumo : HOA

HOA

16 15 151

HOA

{βe

HOA C k
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HOA C k

  Figura : 

[30]  P r ior id ade : 2014/06/27  Un i ão 

Europeia N.º 14306023.4

[21]  N.º : J/006384

[22]  Data de pedido : 2022/08/15

[24]  Data de despacho : 2022/09/26

[73]  Titular : 

 The Chinese University of Hong Kong

  Endereço : Office of Research and Knowledge 

Transfer Services, Room 301, P i Ch’iu Bui ld ing, 

Shatin, New Territories 999077, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201680051185.6

Data de ped ido 2016/09/22 N.º de 

anúncio da concessão CN 108026576B 2022/06/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G16B20/0 0, C12Q1/6869, 

C12Q1/6883, C12Q1/6888

[54]  Título : DNA

DNA

 Quantificação precisa da fracção de DNA fetal por 

sequenciamento de profundidade rasa do DNA do 

plasma materno.

[57]  Resumo : 

DNA

DNA

DNA

DNA

[30]  Prioridade : 2015/09/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/222,157

附註

Averbamento

N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/003886 2022/09/16

Transmissão Tarveda Therapeutics, Inc.

TVA (ABC), LLC, com sede em 1209 Orange 

Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.

J/005389 2022/09/16

Transmissão Bausch Health US, LLC Bausch Health Ireland Limited, com sede em 

3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, Ireland

發明專利的保護

Protecção 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 Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

N.º
Data de 

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001655 2022/09/16 98 9 1 a 61 9 1

f

Art.º 98.º, e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º, e 

conjugado com a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

I/001656 2022/09/16

HUANG ZHEN HUI

98 9 1 a 61 9 1

f

Art.º 98.º, e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º, e 

conjugado com a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

I/001709 2022/09/16

Shanghai SenseTime Intelligent 

Technology Co., Ltd.

98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o 

art.º 61.º

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

D e a c o r d o c o m o s a r t i g o s 10.º e 124.º d o R J P I, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente 

de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000330

[22]  Data de pedido : 2021/04/12

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

[51]  Classificação : F24F3/16

[54]  Título : 

 S i s tema ec ológ ic o e ef ic iente de ester i l i zaç ão 

inteligente de ar fotocatalítico.

[57]  Resu mo : 

  Figura : 
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade 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

U/000286 2022/09/16 2022/09/16 EtchCO Pty Ltd

U/000304 2022/09/16 2022/09/16

VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD.

U/000305 2022/09/16 2022/09/16

VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD.

拒絕

Recusa

N.º
Data de 

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000300 2022/09/16 124 98 9 1 a 61

9 1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

U/000320 2022/09/16

Shenzhen SenseTime Technology 

Co., Ltd.

124 98 9 1 a 61

9 1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

 

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

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $548,080.00
(Custo desta publicação $ 548 080,00)
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AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Aviso

Aviso n.º 010/2022-AMCM

Assunto: Comissões dos mediadores nos seguros obrigatórios 

O n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 5 de Ju-
nho, prevê que, nos seguros obrigatórios, a comissão máxima a 
atribuir aos mediadores não pode exceder as percentagens que 
a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) estabeleça, por 
aviso, a publicar no mês de Outubro de cada ano, relativamen-
te às remunerações para o ano seguinte, nesses seguros.

Por outro lado, no n.º 3 do mesmo artigo, consagra-se que, 
caso a AMCM considere indispensável para a defesa e manu-
tenção de uma sã concorrência no mercado, poderá, da mesma 
forma, fixar as comissões referentes a outros ramos de seguro.

Assim, em conformidade, determina-se que, nos contratos 
de seguro celebrados ou renovados a partir de 1 de Janeiro de 
2023, referentes aos seguros obrigatórios, as comissões máxi-
mas a atribuir aos mediadores de seguros são as seguintes:

Seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel 
e coberturas complementares .................................................. 20%

Seguro obrigatório de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais ................................................................................ 30%

Seguro obrigatório de responsabilidade civil profissio-
nal das agências de viagens ...................................................... 10%

Seguro obrigatório de responsabilidade civil referente à 
afixação de material de propaganda e publicidade .............. 10%

Seguro obrigatório de responsabilidade civil das embar-
cações de recreio ....................................................................... 20%

Seguro obrigatório de responsabilidade civil profissio-
nal dos advogados...................................................................... 10%

Seguro obrigatório de responsabilidade civil profissio-
nal dos prestadores de cuidados de saúde ............................. 10%

Autoridade Monetária de Macau, aos 22 de Setembro de 
2022.

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente, Chan Sau San.

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 2 051,00)

澳 門 金 融 管 理 局

通 告

010/2022-AMCM

38/89/M

 ................................ 20%

 ............................................ 30%

 ........................................ 10%

 .................... 10%

 ................................................... 20%

 ........................................... 10%

 ........................ 10%

 $2,051.00
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COMISSÃO PROFISSIONAL DOS CONTABILISTAS

Listas

Nos termos do n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 20/2020 (Regime 
de qualificação e exercício da profissão de contabilista), é publi-
cada a lista dos contabilistas habilitados a quem foram emitidas, 
suspensas ou canceladas licenças para o exercício da profissão, 
ou cuja suspensão tenha cessado, no 3.º trimestre de 2022:

會 計 師 專 業 委 員 會

名 單

20/2020

准照編號

Número da

licença

姓名

Nome

職業住所

Domicílio profissional

備註

Nota

P0110 JOAQU I M 

ANTÓNIO 

CRUZ

429

AV. DA PRAIA GRANDE, Nº 429, EDF. CEN-

TRO COMERCIAL PRAIA GRANDE, 11º 

ANDAR, MACAU

Licença cancelada em 1 de Agosto de 2022, 

com efeito retroactivo em 1 de Janeiro de 

2022

P1002

VONG HEI 

TONG

12 4 J

AV. OUVIDOR ARRIAGA No.12, EDF. NGA 

LIM UN, 4-ANDAR J, MACAU Licença cancelada em 30 de Setembro de 

2022, com efeito retroactivo em 26 de Setem-

bro de 2022

Comissão Profissional dos Contabilistas, aos 12 de Outubro 
de 2022.

 O Presidente da CPC, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Nos termos do n.º 3 do artigo 93.º da Lei n.º 20/2020 (Regi-
me de qualificação e exercício da profissão de contabilista), é 
publicada a lista dos novos registos, registos suspensos, sus-
pensões levantadas e registos cancelados dos contabilistas que 
podem prestar serviços de contabilidade, fiscalidade e outros 
serviços relacionados, no 3.º trimestre de 2022:

 

 $1,417.00

20/2020

登錄編號

Registo n.º

姓名

Nome

職業住所

Domicílio profissional

備註

Nota

T0277

CHIO HONG IOI

7 C

TRAVESSA DO ALMIRANTE 

COSTA CABRAL No. 7C, 1-ANDAR-C, 

MACAU

Registo cancelado em 1 de Agosto de 

2022, com efeito retroactivo em 1 de 

Janeiro de 2022

T0894

KAM LAI LENG

氹 79

23 A

Registo cancelado em 1 de Agosto de 

2022, com efeito retroactivo em 1 de 

Janeiro de 2022
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 $1,337.00

治 安 警 察 局

公 告

13/2021 20/2022 85/2022

 

 $1,224.00

司 法 警 察 局

三十日告示

 

 $952.00

Comissão Profissional dos Contabilistas, aos 12 de Outubro 
de 2022.

O Presidente da CPC, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anúncio

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 12 de Outubro de 2022, e nos termos do dis-
posto na Lei n.º 13/2021, Regulamento Administrativo n.º 20/2022 
e Despacho do Secretário para a Segurança n.º 85/2022, o Corpo 
de Polícia de Segurança Pública (CPSP) irá realizar o concurso 
de acesso, de prestação de provas, condicionado, para a admissão 
dos primeiros dez candidatos melhor classificados à frequência do 
curso de promoção a chefe superior e, posteriormente, o preen-
chimento de dez lugares de chefe superior, da classe de oficiais do 
CPSP.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afi-
xado na Divisão de Recursos Humanos do Departamento de 
Gestão de Recursos, no 3.º andar do Edifício do Comando do 
CPSP, sito na Praceta de 1 de Outubro, Macau, e disponibili-
zado no website desta corporação. O prazo para a apresenta-
ção de candidaturas é de oito dias úteis, contados da data da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 13 de Outubro 
de 2022.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Leung Wai Ian, viúva de Wong 
Hou In que foi adjunto-técnico principal, 1.º escalão, desta 
Polícia, requerido os subsídios por morte, de funeral e outras 
compensações pecuniárias, por falecimento deste, todos os que 
se julgam com direito à percepção dos subsídios e outras com-
pensações acima referidos, devem requerer a esta Polícia, no 
prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presen-
te édito no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não 
havendo impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, 
findo que seja esse prazo.

Polícia Judiciária, aos 12 de Outubro de 2022.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 952,00)
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消 防 局

公 告

13/2021 20/2022

85/2022

 

 $1,144.00

教 育 及 青 年 發 展 局

通 告

2/2022 10/2017

18/2018

UM-N19-M60-2222Z-26

14/2006

CORPO DE BOMBEIROS

Anúncio

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 10 de Outubro de 2022, e nos termos do 
disposto na Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças e 
Serviços de Segurança), Regulamento Administrativo n.º 20/2022 
(Regulamentação do Estatuto dos agentes das Forças e Serviços 
de Segurança) e Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 85/2022, o Corpo de Bombeiros (CB) vem desenvolver os pro-
cedimentos de promoção por concurso e curso de promoção, para 
o preenchimento de dez lugares de chefe superior, da classe de 
oficiais do quadro de pessoal do CB.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-
do no Centro de Atendimento e Queixas, sito no Comando e 
Posto Operacional do Lago Sai Van do CB, e disponibilizado 
no website desta corporação. O interessado deve apresentar o 
pedido no prazo de oito dias úteis, contados da data da publi-
cação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

Corpo de Bombeiros, aos 13 de Outubro de 2022.

O Comandante, Leon Iok Sam, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Avisos

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei 
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do 
ensino superior) que, por meu despacho de 27 de Setembro de 
2022, foi registado o curso do ensino superior a seguir indica-
do: 

Designação do curso: curso de mestrado em Ciências (Inteli-
gência Artificial)

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Ciências e Tecnologia 

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
mestre

N.º de registo: UM-N19-M60-2222Z-26

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 18) do n.º 1 do artigo 
18.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Conselho da Universidade de 
Macau, por deliberação tomada na sua 3.ª sessão, realizada 
no dia 19 de Abril de 2022, aprovou a proposta do Senado, no 
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2023/2024

 

––––––––––

附件一

理學碩士學位（人工智能）課程

學術與教學編排

2/2022 10/2017

30

附件二

理學碩士學位（人工智能）課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

45 3

" 45 3

" 45 3

" 6

sentido de criar o curso de mestrado em Ciências (Inteligência 
Artificial), na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universi-
dade de Macau, e aprovou a organização científico-pedagógica 
e o plano de estudos do respectivo curso.

— A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos, constam dos Anexos I e II ao presente aviso e dele 
fazem parte integrante.

— A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a frequência 
do curso no ano lectivo de 2023/2024.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 27 de Setembro de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de mestrado em Ciências (Inteligência Artificial)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Mes-
trado em Ciências 

2. Ramo de conhecimento: Ciências

3. Especialidade: Inteligência Artificial

4. Duração normal do curso: Dois anos lectivos

5. Língua(s) veicular(es): Inglês

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
n.º 8 do artigo 20.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino supe-
rior), alterada pela Lei n.º 2/2022.

7. Requisitos de graduação: 

1) O número de unidades de crédito necessário à conclusão 
do curso é de 30 unidades de crédito.

2) A obtenção do grau de mestre está ainda condicionada à 
elaboração, entrega, apresentação e aprovação de um relatório 
de projecto original.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de mestrado 
em Ciências (Inteligência Artificial)

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades 
de crédito

Introdução à Deep 
Learning Obrigatória 45 3

Aprendizagem de Má-
quina Avançada » 45 3

M at e m át i c a B á s i c a 
para Inteligência Arti-
ficial » 45 3

Relatório de Projecto » -- 6
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學科單元/科目 種類 面授學時 學分

學生須修讀五門選修學科單元/科目，以取得15學分：

45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

總學分 30

 $5,120.00

2/2022 10/2017

18/2018

   

ES-N01-LA5-2222Z-26

183/2022

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades 
de crédito

Os estudantes devem frequentar cinco unidades curricula-
res/disciplinas optativas para obterem 15 unidades de cré-
dito:

Computação em Nu-
vem e Sistemas Distri-
buídos Optativa 45 3

Introdução à Robótica 
Móvel » 45 3

Tópicos Especiais em 
Inteligência Artificial » 45 3

Processamento de Lin-
guagem Natural Apli-
cado » 45 3

Mineração de Dados 
na Web » 45 3

Visão Computacional 
e Reconhecimento de 
Padrões » 45 3

Princípios da Inteligên-
cia Artificial » 45 3

Número total de unidades de crédito 30

(Custo desta publicação $ 5 120,00)

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei 
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do 
ensino superior) que, por meu despacho de 13 de Outubro de 
2022, foi registado o curso do ensino superior a seguir indica-
do:

Designação do curso: Curso de Formação de Oficiais desti-
nado ao Corpo de Guardas Prisionais 

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Escola Superior das Forças de Segu-
rança de Macau 

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado  

N.º de registo: ES-N01-LA5-2222Z-26

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Chefe do Executi-
vo n.º 183/2022.

— A designação do grau académico conferido pelo curso é 
de Licenciado em Segurança Prisional e o ramo de especialida-
de é Especialidade de Corpo de Guardas Prisionais da Direc-
ção dos Serviços Correccionais.



N.º 42 — 19-10-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16133

183/2022

 

 $1,575.00

2/2022 10/2017

18/2018

ES-N02-LA5-2222Z-27

184/2022

184/2022

 

 $1,541.00

衛 生 局

名 單

01/IC-PAF/Cplas/2022

45/2021

— A caracterização, a organização científico-pedagógica e o 
plano de estudos do curso são os que constam do Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 183/2022 e dos seus anexos.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 13 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei 
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do 
ensino superior) que, por meu despacho de 13 de Outubro de 
2022, foi registado o curso do ensino superior a seguir indica-
do:

Designação do curso: Curso de Formação de Oficiais desti-
nado aos Serviços de Alfândega

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Escola Superior das Forças de Segu-
rança de Macau 

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado 

N.º de registo: ES-N02-LA5-2222Z-27

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Chefe do Executi-
vo n.º 184/2022.

— A designação do grau académico conferido pelo curso é 
de Licenciado em Ciências Policiais e o ramo de especialidade 
é Especialidade de Assuntos Alfandegários.

— A caracterização, a organização científico-pedagógica e o 
plano de estudos do curso são os que constam do Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 184/2022 e dos seus anexos.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 13 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Cplas/2022)

O exame final de especialidade em cirurgia plástica foi reali-
zado de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de 
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24/2018 178/2019

8/99/M

 

 .............................................................................. 17.9

 

 

      

 $1,530.00

公 告

00722/02-MA.ANES

131/2012

21/2021

14/2016

http://www.ssm.gov.mo

 

 $1,144.00

00222/02-MA.OTO

Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 
e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019, e nos termos 
do aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 2022, e a 
classificação final do internato complementar foi feita de acor-
do com o cálculo da classificação final do artigo 63.º do mesmo 
decreto-lei, homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro de 
2022:

Candidata aprovada: valores

Tong Sut Sin  ..........................................................................17,9

Serviços de Saúde, aos 7 de Setembro de 2022.

 O Júri:

Presidente: Dr. Fang Fengjun, médico consultor de cirurgia 
plástica.

Vogais efectivos: Dr. Pang Fong Kuong, chefe de serviço de 
cirurgia plástica; e

Dr. Lai Yun Fee, médico consultor de cirurgia plástica.

(Custo desta publicação $ 1 530,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 00722/02-MA.ANES)

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 artigo 
36.º e artigo 60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), republicado e renumera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra 
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, e disponível no website destes Servi-
ços (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 (Anestesio-
logia), da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 2022.

Serviços de Saúde, aos 13 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

(Ref. do Concurso n.º 00222/02-MA.OTO)

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-
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131/2012

21/2021 14/2016

http://www.ssm.gov.mo  

 

 $1,224.00

通 告

12/SS/2022

66/2022

 

––––––––––

附件

分科學院總規章

I

總則

 

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 renumera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra 
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário,  e disponível no website destes Ser-
viços (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 do quadro do pessoal, e de um lugar vago em regime de 
contrato administrativo de provimento, de médico assistente, 
1.º escalão, área funcional hospitalar (Otorrinolaringologia e 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço), da carreira médica dos Servi-
ços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, 
de 10 de Agosto de 2022.

Serviços de Saúde, aos 13 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Avisos

Despacho n.º 12/SS/2022

Nos termos do disposto no n.º 10 do artigo 7.º do Regulamen-
to da Academia Médica aprovado pelo Despacho da Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 66/2022, o director dos 
Serviços de Saúde, sob proposta do Conselho de Especialida-
des, determina:

1. É aprovado o «Regulamento Geral dos Colégios de Es-
pecialidades», constante do anexo ao presente despacho e que 
dele faz parte integrante. 

2. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação.

Serviços de Saúde, aos 13 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

––––––––––

ANEXO

Regulamento Geral dos Colégios de Especialidades

I

Disposições gerais

Artigo 1.º

1. Os Colégios de Especialidades, doravante designados por 
Colégios, são órgãos técnicos consultivos do Conselho de Es-
pecialidades.

2. No âmbito dos Colégios são criadas, nos termos do artigo 
10.º, Secções de Especialidades, doravante designadas por Sec-
ções.
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II

學院

Artigo 2.º

Os Colégios e as Secções têm como objectivo a valorização e 
o desenvolvimento do conhecimento e do exercício da Medici-
na de forma a atingir os padrões de qualidade mais elevados.

Artigo 3.º

Os Colégios e as Secções executam, no âmbito das suas com-
petências específicas, as decisões do Conselho de Especialida-
des.

Artigo 4.º

1. Cada Colégio e cada Secção tem um presidente designado 
pelo Conselho de Especialidades.

2. Cada Colégio é dirigido por um Conselho que tem a se-
guinte composição:

1) O presidente do Colégio;

2) Os presidentes das Secções do respectivo Colégio;

3) Cinco a sete membros do Colégio, propostos pelo presi-
dente do Colégio e designados pelo Conselho de Especialida-
des.

3. O Conselho de Especialidades pode designar um dos 
membros do Conselho como responsável pelos assuntos de 
educação e de formação.

4. Cada Colégio tem uma Assembleia Geral constituída por 
todos os membros inscritos no respectivo Colégio e, salvo em 
circunstâncias especiais devidamente autorizadas pelo Conse-
lho de Especialidades, reúne, pelo menos, uma vez por ano.

5. Cada Secção é dirigida por um Conselho que tem a se-
guinte composição:

1) O presidente da Secção;

2) Dois a quatro membros do Colégio, propostos pelo presi-
dente do Colégio e designados pelo Conselho de Especialida-
des.

Artigo 5.º

O mandato dos membros dos Colégios e das Secções, in-
cluindo dos respectivos presidentes, tem a duração de dois 
anos.

II

Dos Colégios

Artigo 6.º

1. Compete aos Conselhos dos Colégios:

1) Propor ao Conselho de Especialidades a adesão, a reins-
crição ou a exclusão dos membros dos Colégios;

2) Elaborar e actualizar a lista dos membros dos Colégios, de 
acordo com as respectivas Secções, e propor ao Conselho de 
Especialidades a sua publicação;
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III

學部

 

 

 

3) Propor ao Conselho de Especialidades a criação e a extin-
ção de Secções, bem como os respectivos regulamentos inter-
nos;

4) Decidir sobre todas as propostas apresentadas pelos Con-
selhos das Secções;

5) Reunir com os Conselhos das Secções, sempre que solici-
tados por aquelas para esse fim;

6) Propor a definição e a revisão dos critérios para a deter-
minação da idoneidade e da capacidade formativa dos estabe-
lecimentos de saúde.

2. Compete aos presidentes dos Colégios emitir certificados 
de participação em actividades realizadas pelos respectivos 
Colégios ou Secções.

Artigo 7.º

1. A Assembleia Geral do Colégio é convocada, com a ante-
cedência mínima de 30 dias, pelo Conselho do respectivo Colé-
gio.

2. À Assembleia Geral compete:

1) Deliberar e aprovar recomendações sobre assuntos relati-
vos ao exercício das especialidades, ou sobre o funcionamento 
do respectivo Colégio e das Secções que o integram;

2) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que interessam aos 
membros do Colégio, particularmente no que se refere ao exer-
cício profissional.

3. As Assembleias são presididas pelo presidente do Conse-
lho do respectivo Colégio e secretariadas por dois membros do 
mesmo Conselho designados para o efeito por aquele.

III

Das Secções

Artigo 8.º

1. Após o respectivo pedido, podem ser inscritos nas Secções 
como membros da Academia Médica os médicos que:

1) Sejam detentores do respectivo título profissional de mé-
dico especialista e da cédula de acreditação especializada;

2) Tenham frequentado, com aproveitamento, o programa de 
formação contínua proposto pela respectiva Secção e aprovado 
pelo Conselho de Especialidades;

3) Possuam idoneidade moral;

4) Sejam aprovados pelo Conselho de Especialidades como 
membros dos Colégios, após proposta do Conselho do respec-
tivo Colégio.

2. Após a inscrição nas respectivas Secções é emitido pelo 
Conselho de Especialidades o certificado de inscrição como 
membro.
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33/2021

 

IV

學院及學部的組成

1

2

3. O não cumprimento por parte dos membros do número de 
horas em cada ciclo ou do mínimo de horas anuais de formação 
constantes no programa de formação contínua pode implicar a 
exclusão da respectiva Secção.

4. Para efeitos da alínea 3) do n.º 1, presumem-se não idóne-
os para a inscrição na respectiva Secção, designadamente, os 
condenados por qualquer crime gravemente desonroso.

5. A declaração de falta de idoneidade moral é sempre objec-
to de processo próprio e só pode ser proferida mediante deci-
são que obtenha maioria de dois terços de votos dos membros 
do Conselho de Especialidades presentes na reunião.

6. Os membros das Secções podem solicitar ao Conselho de 
Especialidades a suspensão da inscrição como membros da 
Academia Médica, bem como a sua reinscrição, aplicando-se 
neste último caso, com as devidas adaptações, o disposto no n.º 1.

7. A aplicação aos membros das Secções das sanções de 
cassação da licença ou de suspensão da licença, ao abrigo do 
Regulamento Administrativo n.º 33/2021 (Procedimento dis-
ciplinar profissional dos profissionais de saúde), pode implicar 
a exclusão ou a suspensão, pelo mesmo período da sanção da 
suspensão da licença, da respectiva Secção.

Artigo 9.º

1. Compete aos Conselhos das Secções:

1) Promover o estreitamento das relações científicas e profis-
sionais;

2) Zelar pela valorização técnica dos médicos e pela obser-
vância relativa à qualificação dos mesmos;

3) Indicar membros para os júris dos exames;

4) Emitir pareceres técnicos em questões apresentadas pelo 
Conselho de Especialidades ou pelos respectivos Colégios;

5) Propor o programa de formação da respectiva especiali-
dade;

6) Elaborar o regulamento interno que atente à sua área 
científica de acção.

2. O regulamento referido na alínea 6) do número anterior e 
as suas alterações são aprovados pelo Conselho de Especiali-
dades.

IV

Composição dos Colégios e das Secções

Artigo 10.º

São constituídos os seguintes Colégios e respectivas Secções:

1) Colégio da área de Medicina Interna:

(1) Secção de Medicina Interna;

(2) Secção de Cardiologia;
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5
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1

1

1

1

1

(3) Secção de Hematologia;

(4) Secção de Nefrologia;

(5) Secção de Pneumologia;

(6) Secção de Neurologia;

(7) Secção de Dermatologia;

(8) Secção de Gastroenterologia;

(9) Secção de Oncologia;

(10) Secção de Reabilitação;

(11) Secção de Endocrinologia e Metabolismo;

(12) Secção de Reumatologia;

(13) Secção de Infecciologia;

(14) Secção de Medicina Geriátrica;

(15) Secção de Psiquiatria;

(16) Secção de Medicina Desportiva.

2) Colégio da área de Cirurgia:

(1) Secção de Cirurgia Geral;

(2) Secção de Cirurgia Cardio-torácica;

(3) Secção de Cirurgia Pediátrica;

(4) Secção de Cirurgia Vascular;

(5) Secção de Cirurgia Plástica;

(6) Secção de Neurocirurgia;

(7) Secção de Urologia.

3) Colégio da área de Anestesiologia:

(1) Secção de Anestesiologia.

4) Colégio da área de Ortopedia:

(1) Secção de Ortopedia.

5) Colégio da área de Ginecologia e Obstetrícia:

(1) Secção de Ginecologia e Obstetrícia.

6) Colégio da área de Pediatria:

(1) Secção de Pediatria.

7) Colégio da área de Medicina Intensiva e de Urgência:

(1) Secção de Medicina de Urgência;
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V

專責小組

 

 

VI

專業培訓

(2) Secção de Medicina Intensiva.

8) Colégio da área de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e Cirurgia Oral e Maxilo-Facial:

(1) Secção de Oftalmologia;

(2) Secção de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço;

(3) Secção de Cirurgia Oral e Maxilo-Facial.

9) Colégio da área de Medicina Familiar:

(1) Secção de Medicina Familiar.

10) Colégio da área de Medicina de Saúde Comunitária:

(1) Secção de Saúde Pública;

(2) Secção de Administração Médica.

11) Colégio da área de Patologia:

(1) Secção de Patologia Clínica;

(2) Secção de Anatomia Patológica; 

(3) Secção de Medicina Legal.

12) Colégio da área de Radiologia:

(1) Secção de Radioterapia;

(2) Secção de Radiologia e Imagiologia;

(3) Secção de Medicina Nuclear.

V

Grupos Especializados

Artigo 11.º

1. Podem ser constituídos, por deliberação do Conselho de 
Especialidades e na dependência dos Colégios, grupos especia-
lizados com vista ao estudo, acompanhamento e apresentação 
de propostas e relatórios sobre temas específicos respeitantes 
ao desenvolvimento do conhecimento e exercício em áreas es-
pecíficas da Medicina.

2. Os grupos especializados têm natureza eventual e são 
compostos por um mínimo de três elementos, incluindo um 
presidente, designados pelo Conselho de Especialidades.

3. As reuniões dos grupos especializados são convocadas e 
presididas pelo presidente.

VI

Formação Profissional

Artigo 12.º

 Sem prejuízo do reconhecimento de formação obtida no 
exterior da Região Administrativa Especial de Macau, nos 
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VII

培訓的適當性及能力

 

VIII

組成醫生專業資格評審典試委員會的人選的指定

termos da legislação aplicável, para efeitos de inscrição nas 
Secções são reconhecidos os seguintes tipos de formação pós-
-graduada:

1) Residência médica, nos termos da própria legislação;

2) Programa de formação curricular para a obtenção de uma 
subespecialidade;

3) Estágios temáticos, estágios de curta duração e acções de 
formação.

Artigo 13.º

1. As Secções elaboram e propõem ao Conselho de Especia-
lidades os programas curriculares para a respectiva especiali-
dade.

2. Os programas referidos no número anterior são revistos 
de cinco em cinco anos ou em períodos inferiores sempre que 
ocorram alterações relevantes do conhecimento ou da prática 
médica que o justifiquem.

VII

Idoneidade e Capacidades Formativas

Artigo 14.º

1. A verificação da idoneidade e da capacidade formativa de 
um serviço é da responsabilidade dos Colégios, os quais desig-
nam as comissões de verificação.

2. As Comissões de verificação são constituídas por três ele-
mentos indicados pelo respectivo Colégio.

3. Salvo em circunstâncias especiais devidamente autoriza-
das pelo Conselho de Especialidades, os elementos indicados 
não podem ser trabalhadores ou colaboradores do serviço 
objecto de avaliação.

4. A verificação da idoneidade formativa de um serviço pres-
supõe a realização de visitas periódicas ao mesmo.

Artigo 15.º

 A verificação periódica da idoneidade e da capacidade for-
mativas e a apresentação dos respectivos pareceres é realizada 
nos prazos que forem fixados pelo Conselho de Especialidades.

VIII

Designação de elementos para integração de júris de 
avaliação de qualificação médica

Artigo 16.º

 Os Conselhos das Secções devem, sempre que solicitados 
pelo Conselho de Especialidades ou pelos respectivos Colé-
gios, designar os médicos que devem integrar os júris do exame 
intermédio, da avaliação final da residência médica, do proce-
dimento de avaliação de competências integradas médicas ou 
outros de avaliação de qualificações médicas.
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IX

最後規定

 $16,976.00

01222/02-MA.NEU

18/2020 10/2010
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17/2012
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1. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

IX

Disposição Final

Artigo 17.º

 Os casos omissos neste Regulamento são resolvidos pelo 
Conselho de Especialidades sob proposta do Conselho do Co-
légio interessado.

(Custo desta publicação $ 16 976,00)

(Ref. do Concurso n.º 01222/02-MA.NEU)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro de 2022, 
e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 «Regime da carreira 
médica», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 18/2020, 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021, no Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 
«Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médi-
ca», no Regulamento Administrativo n.º 17/2012 «Formas de 
exercício das áreas funcionais da carreira médica», e aplicando-
-se, subsidiariamente, o Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renumera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra 
aberto o concurso comum, externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de dois lugares vagos do quadro do pes-
soal, de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospita-
lar (Neurologia), da carreira médica dos Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de um concurso comum, externo, de prestação de 
provas.

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento dos lu-
gares postos a concurso.

2. Formas de exercício da área funcional 

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino na área de cuidados de 
saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com a área de cui-
dados de saúde comunitários, em especial:

2.1. Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doen-
tes internados e solicitar apoio a outras especialidades, quando 
necessário;

2.2. Praticar actos médicos nas actividades de consulta exter-
na diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar; 

2.3. Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, 
se imponha em cada caso; 

2.4. Elaborar planos de terapêutica especializados para 
doentes internados e coordenar os respectivos trabalhos de 
execução; 
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2.5. Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em 
cooperação com o pessoal de enfermagem;

2.6. Elaborar processos, registos e relatórios médicos; 

2.7. Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades; 

2.8. Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública, se necessário;

2.9. Assegurar a comunicação e cooperação entre especiali-
dades hospitalares, proporcionar planos de assistência médica 
e de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre 
que necessário;

2.10. Participar em projectos de ensino e investigação cientí-
fica;

2.11. Orientar a formação de médicos internos; 

2.12. Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e 
gestão desta área funcional;

2.13. Promover a articulação das actividades desta área fun-
cional com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas, nomeadamente, as se-
guintes funções:

3.1. Prestar serviços médicos; 

3.2. Participar em equipas médicas ou de urgência;

3.3. Colaborar em acções de formação;

3.4. Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica; 

3.5. Colaborar em trabalhos de investigação, visando a me-
lhoria dos serviços médicos;

3.6. Cooperar com as autoridades sanitárias e outras; 

3.7. Participar em acções que visem a articulação entre os 
diferentes níveis de serviços médicos;

3.8. Exercer as demais funções que lhe forem cometidas; 

3.9. Prestar serviços médicos diferenciados;

3.10. Participar em júris de concursos, quando designado;

3.11. Desempenhar funções docentes, quando designado;

3.12. Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica; 

3.13. Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais; 

3.14. Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de servi-
ço; 

3.15. Participar na gestão do serviço onde estiver integrado; 

3.16. Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas. 
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VISA Master Card

M Pay

4. Vencimento, direitos e regalias

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 « Regime da carreira médica», com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 18/2020, e usufrui dos direitos e 
regalias previstos no regime geral da Função Pública e regime 
da carreira médica.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatu-
ra em medicina, e tenham obtido a cédula de acreditação nos 
termos da Lei n.º 18/2020 e tenham concluído, com aproveita-
mento, a formação médica especializada, na área de especia-
lidade de Neurologia ou formação equivalente devidamente 
reconhecida, que satisfaçam os demais requisitos gerais para 
o desempenho de funções públicas, nos termos da legislação 
em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região 
Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 
profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da 
apresentação de candidaturas (até ao dia 17 de Novembro de 
2022).

6. Formas e prazo de apresentação de candidatura

6.1. O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (20 de Outubro a 17 de Novembro 
de 2022);

6.2. A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 
de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em Con-
curso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012, em suporte de papel, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos de 
candidatura, e o pagamento do montante de trezentas patacas 
como taxa de candidatura. Os candidatos que não efectuarem 
o pagamento da referida taxa não serão admitidos. Contudo, 
os candidatos que, no acto de apresentação da candidatura, se 
encontrem em situação de carência económica devidamente 
comprovada pelo Instituto de Acção Social, estão isentos de 
pagamento da taxa de candidatura, devendo ser declarado tal 
facto na apresentação de candidatura, a verificação da situação 
de carência económica é efectuada por estes Serviços de apre-
sentação de candidaturas;

6.3. A «Ficha de Inscrição em Concurso», assinada pelo 
candidato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 
por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 e entre as 14,30 
e as 17,45 horas, sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 e entre as 
14,30 e as 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em Macau, e 
o pagamento da taxa de candidatura deve ser efectuado em nu-
merário, VISA, Master Card, UnionPay, UnionPay QuickPass, 
UnionPay App, Pagamento por Mobile Banking do Banco da 
China de Macau, Macau Pass e MPay.
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7. 

7.1 

a

b

c

7.2 

7.1 a c

7.1 a b c

7.3 7.1 a b c

7.2

7.4 7.1 a c

7.2

7.5 

7.6 

7.7 7.1 a  b c

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1. Candidatos não vinculados aos serviços públicos:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas e da qualificação profissional exigidos no presente 
aviso (pode ser acompanhada de documentos comprovativos 
das disciplinas do curso para efeitos de aferição da habilitação 
do candidato para a admissão ao concurso);

c) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a 
participação em equipas ambulatórias, capacidade e aptidão 
para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 
técnico-funcionais, trabalhos e artigos publicados, desem-
penho de cargos na área médica, actividades docentes ou de 
investigação e outros elementos de valorização profissional) (os 
currículos devem necessariamente ser assinados pelo próprio 
candidato, sob pena de se considerarem como falta de entrega 
dos mesmos);

7.2. Candidatos vinculados aos serviços públicos:

Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 
e ainda a cópia do registo biográfico ou da certidão emitida 
pelo Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua 
situação funcional. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a) e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) 
do ponto 7.1, bem como da cópia do registo biográfico ou da 
certidão que permita comprovar a sua situação funcional, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção de candidatura.

7.3. As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
7.1, e a cópia do registo biográfico ou da certidão que permita 
comprovar a sua situação funcional referidos no ponto 7.2, po-
dem ser simples ou autenticadas.

7.4. Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a c) do ponto 7.1, ou do registo biográfico ou da cer-
tidão que permita comprovar a sua situação funcional referidos 
no ponto 7.2 quando é exigido, o candidato deve apresentar os 
documentos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob 
pena de exclusão.

7.5. O formulário acima referido, a «Ficha de Inscrição em 
Concurso», pode ser descarregada da página electrónica da 
Imprensa Oficial ou adquirida, mediante pagamento, na mes-
ma.

7.6. No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

7.7. Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do 
ponto 7.1 e do ponto 7.2, deve entregar os originais ou cópias 
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7.2

7.8 

8. 

a 3

 

b

9. 

10. 

0 10
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11. 

 = 50%

 = 50%

12. 

autenticadas dos referidos documentos durante o período de 
entrega dos documentos necessários à instrução do processo 
de provimento neste Serviço.

7.8. A falsa declaração ou a apresentação de documento 
falso implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não pro-
vimento, a participação à entidade competente para processo 
disciplinar e penal, conforme os casos.

8. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

b) 2.º método de selecção — Análise curricular.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — destina-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional;

Análise curricular — consiste na apreciação e discussão do 
currículo profissional do candidato, e visa analisar a sua quali-
ficação para o desempenho de determinada função, atendendo-
-se, designadamente, à sua competência profissional e científi-
ca, tendo como referência o perfil de exigências profissionais, 
genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso 
profissional, a relevância da experiência adquirida e da for-
mação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho obtida.

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 10.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 5 valores.

As grelhas classificativas para o concurso que se afixam na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, estão disponíveis para a 
devida consulta.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Análise curricular = 50%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classi-
ficação obtida na avaliação final do internato médico da área 
funcional a que respeita o procedimento concursal, maior 
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18/2020 10/2010
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131/2012

17/2012

21/2021

14/2016

16. 

8/2005

antiguidade na categoria, na carreira, da área funcional a que 
respeita o procedimento concursal. Se a situação de igual-
dade de classificação persistir após a aplicação dos critérios 
anteriormente referidos, aplica-se 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 Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021.

13. Publicitação das listas, anúncios e informações do con-
curso

As listas provisória, definitiva, lista classificativa de cada fase 
e lista classificativa final são afixadas na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em Macau, e 
disponibilizadas na página electrónica dos Serviços de Saúde, 
em http://www.ssm.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com 
indicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas 
e podem ser consultadas.

O local, data e hora da aplicação dos métodos de selecção é 
afixado na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, em Macau, e disponibilizado na página 
electrónica dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.gov.mo/.

14. Programa das provas

A prova de conhecimentos — a prova escrita abrange o se-
guinte conteúdo:

Conhecimentos médicos no âmbito de Neurologia.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta 
de quaisquer legislações, livros ou informações de referência, 
através de qualquer forma, nomeadamente, o uso de produtos 
electrónicos.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 18/2020, da Lei n.º 14/2009 «Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, do Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 131/2012 «Regulamento do Procedimento 
Concursal da Carreira Médica», do Regulamento Adminis-
trativo n.º 17/2012 «Formas de exercício das áreas funcionais 
da carreira médica», e a aplicação complementar do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021.

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».
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17. 

 

 

      

 

      

 

 $15,244.00

社 會 工 作 局

名 單

ING-202102

   

1.º 2348. 1304XXXX .......................... 80.31

2.º 1290. 1308XXXX .......................... 73.65

3.º 2615. 1299XXXX .......................... 71.44

4.º 775. 1324XXXX .......................... 69.35

5.º 1605. 1260XXXX .......................... 69.23

6.º 640. 1271XXXX .......................... 68.95

7.º 810. 1318XXXX .......................... 68.93

8.º 2431. 5196XXXX .......................... 68.89

17. Composição do júri

Presidente: Dr.ª Leong Wai I, médica consultora de Neurolo-
gia.

Vogais efectivos: Dr.ª Su Mei Fang, médica consultora de 
Neurologia; e

Dr. Ng Hou, médico consultor de Medicina Interna.

Vogais suplentes: Dr.ª Chan Chio Peng, médica consultora de 
Medicina Interna; e

Dr. Ip Kar Hung, médico assistente de Medicina Interna.

Serviços de Saúde, aos 13 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 15 244,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Lista

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, para 

adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de apoio 

técnico-administrativo geral, do Instituto de Acção Social

(N.º do Concurso: ING-202102)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 
vagos do quadro e um lugar vago, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-
-administrativo geral, do Instituto de Acção Social, e dos que 
vierem a verificar-se, neste Instituto, até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 9 
de Junho de 2021:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

 Nome BIR N.º  Classificação
 final

1.º 2348. TANG, I LAM 1304XXXX ........80,31

2.º 1290. LAM, CHAN WAI 1308XXXX ........73,65

3.º 2615. WONG, SI MAN 1299XXXX ........71,44

4.º 775. FONG, HOU IN 1324XXXX ........69,35

5.º 1605. LEI, KUAI IN 1260XXXX ........69,23

6.º 640. CHOI, KUN WAI 1271XXXX ........68,95

7.º 810. FU, WENG I 1318XXXX ........68,93

8.º 2431. UN, KA MAN 5196XXXX ........68,89
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9.º 2167. 5197XXXX .......................... 68.85

10.º 2465. 5211XXXX .......................... 68.83

11.º 1053. 1250XXXX .......................... 68.66

12.º 2329. 1249XXXX .......................... 68.21

13.º 1905. 1292XXXX .......................... 68.03

14.º 1073. 1352XXXX .......................... 67.98

15.º 2745. 1232XXXX .......................... 67.96

16.º 1115. 1300XXXX .......................... 66.83

17.º 1315. 1295XXXX .......................... 66.82

18.º 864. 1411XXXX .......................... 66.75

19.º 2018. 1251XXXX .......................... 66.69

20.º 2628. 7387XXXX .......................... 66.27

21.º 97. 5153XXXX .......................... 66.25

22.º 2156. 1321XXXX .......................... 65.83

23.º 2390. 1226XXXX .......................... 65.78

24.º 323. 1293XXXX .......................... 65.64

25.º 75. 5206XXXX .......................... 65.54

26.º 4. 1286XXXX .......................... 65.45

27.º 1962. 7436XXXX .......................... 65.28

28.º 2254. 1278XXXX .......................... 65.27

29.º 1743. 1282XXXX .......................... 64.75

30.º 326. 1384XXXX .......................... 63.92

31.º 2454. 1266XXXX .......................... 63.89

32.º 2636. 5196XXXX .......................... 63.57

33.º 2740. 1499XXXX .......................... 63.56

34.º 2279. 1548XXXX .......................... 63.51

35.º 2566. 1344XXXX .......................... 63.36

36.º 534. 1248XXXX .......................... 63.35

37.º 1620. 1241XXXX .......................... 63.08

38.º 759. 1318XXXX .......................... 62.49

39.º 2626. 1409XXXX .......................... 62.46

40.º 2609. 5164XXXX .......................... 62.45

41.º 2019. 1305XXXX .......................... 62.41

42.º 2267. 5181XXXX .......................... 62.19

43.º 2252. 5209XXXX .......................... 61.88

44.º 1397. 1245XXXX .......................... 61.87

45.º 295. 1316XXXX .......................... 61.79

46.º 597. 1303XXXX .......................... 61.59

47.º 229. 7396XXXX .......................... 61.51

48.º 2364. 5185XXXX .......................... 61.47

Ordem N.º do 
cand.

 Nome BIR N.º  Classificação
 final

9.º 2167. PUN, KIN IP 5197XXXX ........68,85

10.º 2465. VU, KAI PONG 5211XXXX ........68,83

11.º 1053. IONG, HOI CHENG 1250XXXX ........68,66

12.º 2329. TAM, TEK NEI 1249XXXX ........68,21

13.º 1905. LO, I KEI 1292XXXX ........68,03

14.º 1073. IP, HONG WAI 1352XXXX ........67,98

15.º 2745. ZHOU, KIN WAI 1232XXXX ........67,96

16.º 1115. KAM, WAI U 1300XXXX ........66,83

17.º 1315. LAM, HOI IAN 1295XXXX ........66,82

18.º 864. HO, KA MAN 1411XXXX .........66,75

19.º 2018. MAK, KA CHUN 1251XXXX ........66,69

20.º 2628. WONG, TAT KEONG 7387XXXX ........66,27

21.º 97. CHAN, CHIO WENG 5153XXXX .........66,25

22.º 2156. PUN, CHI IONG 1321XXXX ........65,83

23.º 2390. TOU, SOI IO 1226XXXX ........65,78

24.º 323. CHANG, KENG U 1293XXXX ........65,64

25.º 75. CHAN, CHAO HA 5206XXXX ........65,54

26.º 4. AO IEONG, CHON 1286XXXX ........65,45

27.º 1962. LOU, CHOI I 7436XXXX ........65,28

28.º 2254. SIT, KA CHAI 1278XXXX ........65,27

29.º 1743. LEONG, KA POU 1282XXXX ........64,75

30.º 326. CHANG, PAK SI 1384XXXX ........63,92

31.º 2454. VONG, MAN CHENG 1266XXXX ........63,89

32.º 2636. WONG, UN LAM 5196XXXX ........63,57

33.º 2740. ZHONG, PEITING 1499XXXX .........63,56

34.º 2279. SOU, WAN NEI 1548XXXX ........63,51

35.º 2566. WONG, KEANG UN 1344XXXX ........63,36

36.º 534. CHEONG, SIN CHI 1248XXXX ........63,35

37.º 1620. LEI, MAN HEI 1241XXXX ........63,08

38.º 759. FERREIRA VISEU, 
CLÁUDIA FILIPA 1318XXXX ........62,49

39.º 2626. WONG, SUT LIN 1409XXXX ........62,46

40.º 2609. WONG, PENG SAN 5164XXXX .........62,45

41.º 2019. MAK, KA WAI 1305XXXX ........62,41

42.º 2267. SOU, CHI IAN 5181XXXX.........62,19

43.º 2252. SIO, WENG SAN 5209XXXX ........61,88

44.º 1397. LAM, TENG TENG 1245XXXX ........61,87

45.º 295. CHAN, WENG I 1316XXXX.........61,79

46.º 597. CHIO, SIN LENG 1303XXXX ........61,59

47.º 229. CHAN, MEI KUN 7396XXXX ........61,51

48.º 2364. TANG, UN TENG 5185XXXX ........61,47
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49.º 5. 1302XXXX .......................... 61.32

50.º 1123. 1251XXXX .......................... 61.24

51.º 2605. 1345XXXX .......................... 61.17

52.º 1942. 7423XXXX .......................... 61.15

53.º 1900. 1579XXXX .......................... 61.03

54.º 1617. 5136XXXX .......................... 60.97

55.º 577. 1249XXXX .......................... 60.68

56.º 625. 1229XXXX .......................... 60.67

57.º 780. 5192XXXX .......................... 60.56

58.º 1977. 1319XXXX .......................... 60.42

59.º 2328. 1451XXXX .......................... 60.15

60.º 433. 1303XXXX .......................... 59.89

61.º 96. 1337XXXX .......................... 59.80

62.º 2627. 1220XXXX .......................... 59.78

63.º 2327. 1353XXXX .......................... 59.76

64.º 2643. 1218XXXX .......................... 59.75

65.º 2743. 1378XXXX .......................... 59.61

66.º 2630. 5142XXXX .......................... 58.96

67.º 798. 1238XXXX .......................... 58.93

68.º 2696. 1457XXXX .......................... 58.56

69.º 1786. 5190XXXX .......................... 58.55

70.º 2349. 5173XXXX .......................... 58.51

71.º 2699. 1478XXXX .......................... 58.48

72.º 882. 1244XXXX .......................... 58.14

73.º 2596. 1328XXXX .......................... 57.57

74.º 1934. 1243XXXX .......................... 57.40

75.º 789. 1221XXXX .......................... 57.14

76.º 2371. 1242XXXX .......................... 56.74

77.º 1784. 1549XXXX .......................... 56.73

78.º 1439. 1237XXXX .......................... 56.40

79.º 2662. 5134XXXX .......................... 55.57

80.º 2293. 1263XXXX .......................... 55.33

81.º 1551. 1237XXXX .......................... 55.16

82.º 1803. 1284XXXX .......................... 55.01

83.º 1366. 1423XXXX .......................... 54.99

84.º 1024. 1250XXXX .......................... 54.97

85.º 2458. 1274XXXX .......................... 54.74

86.º 942. 5169XXXX .......................... 53.46

87.º 779. 7445XXXX .......................... 53.44

Ordem N.º do 
cand.

 Nome BIR N.º  Classificação
 final

49.º 5. AO IEONG, FU 1302XXXX ........61,32

50.º 1123. KAN, POU IAN 1251XXXX ........61,24

51.º 2605. WONG, NGA TENG 1345XXXX ........61,17

52.º 1942. LOI, WENG HEI 7423XXXX.........61,15

53.º 1900. LO, CHIN WAI 1579XXXX ........61,03

54.º 1617. LEI, LAI WA 5136XXXX ........60,97

55.º 577. CHIO, CHO LAM 1249XXXX ........60,68

56.º 625. CHOI, HONG IONG 1229XXXX ........60,67

57.º 780. FONG, KA I 5192XXXX ........60,56

58.º 1977. LOU, MEI HA 1319XXXX.........60,42

59.º 2328. TAM, SUN CHI 1451XXXX .........60,15

60.º 433. CHEANG, PUI MAN 1303XXXX ........59,89

61.º 96. CHAN, CHI YIU 1337XXXX ........59,80

62.º 2627. WONG, SUT MAN 1220XXXX ........59,78

63.º 2327. TAM, SOK IENG 1353XXXX.........59,76

64.º 2643. WONG, WAI FU 1218XXXX ........59,75

65.º 2743. ZHOU, JINSHENG 1378XXXX ........59,61

66.º 2630. WONG, TONG 
CHENG 5142XXXX .........58,96

67.º 798. FONG, WAI KIT 1238XXXX ........58,93

68.º 2696. XU, XINXIN 1457XXXX.........58,56

69.º 1786. LEONG, SAO WAI 5190XXXX ........58,55

70.º 2349. TANG, I TENG 5173XXXX .........58,51

71.º 2699. XU, ZESHAN 1478XXXX .........58,48

72.º 882. HO, PUI IENG 1244XXXX ........58,14

73.º 2596. WONG, MENG WAI 1328XXXX ........57,57

74.º 1934. LOI, LAP IAN 1243XXXX ........57,40

75.º 789. FONG, MEI TENG 1221XXXX ........57,14

76.º 2371. TCHIM, WAI TENG 1242XXXX ........56,74

77.º 1784. LEONG, PUI LENG 1549XXXX ........56,73

78.º 1439. LAO, I HONG 1237XXXX ........56,40

79.º 2662. WONG, WENG SAM 5134XXXX ........55,57

80.º 2293. TAI, CHI LAM 1263XXXX ........55,33

81.º 1551. LEI, HIO TONG 1237XXXX ........55,16

82.º 1803. LEONG, WAI HOU 1284XXXX ........55,01

83.º 1366. LAM, LAI TENG 1423XXXX .........54,99

84.º 1024. IEONG, CHON MAN 1250XXXX ........54,97

85.º 2458. VONG, TENG IAN 1274XXXX ........54,74

86.º 942. HOI, WUI IAN 5169XXXX .........53,46

87.º 779. FONG, IN KUAN 7445XXXX ........53,44
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88.º 988. 1476XXXX .......................... 52.19

89.º 226. 7387XXXX .......................... 52.14

691. 1265XXXX a

830. 1454XXXX a

836. 5167XXXX a

874. 1311XXXX a

1068. 1348XXXX a

1078. 1235XXXX a

1134. 5171XXXX a

1231. 1218XXXX a

1475. 5207XXXX a

1574. 1265XXXX a

1623. 5168XXXX a

1855. 1314XXXX a

2120. 5178XXXX a

2294. 1263XXXX a

2440. 5191XXXX a

2600. 1283XXXX a

2613. 5209XXXX a

2634. 5214XXXX a

a 23/2017 14/2016

23/2017 14/2016

 

 

   

 $9,140.00

Ordem N.º do 
cand.

 Nome BIR N.º  Classificação
 final

88.º 988. HUANG, ZHEN 1476XXXX .........52,19

89.º 226. CHAN, MAN WAI 7387XXXX ........52,14

Candidatos excluídos:

N.º do 
cand.

Nome BIR N.º Nota

691. CHONG, MEI CHI 1265XXXX a)

830. HE, YIGANG 1454XXXX a)

836. HO, CHI SAN 5167XXXX a)

874. HO, MAN HA 1311XXXX a)

1068. IP, CHOI WAN 1348XXXX a)

1078. IP, KIN MAN 1235XXXX a)

1134. KONG, HOK WAI 5171XXXX a)

1231. KUOK, UN IENG 1218XXXX a)

1475. LAO, NGAI KIN 5207XXXX a)

1574. LEI, KA FONG 1265XXXX a)

1623. LEI, MAN IAN 5168XXXX a)

1855. LIANG, CHI IAO 1314XXXX a)

2120. NG, UN MAN 5178XXXX a)

2294. TAI, FAI WA 1263XXXX a)

2440. UN, SIO MENG 5191XXXX a)

2600. WONG, NGA I 1283XXXX a)

2613. WONG, SENG UN 5209XXXX a)

2634. WONG, UN IENG 5214XXXX a)

Observação para os candidatos excluídos:

a) Por terem faltado à entrevista de selecção, nos termos do 
n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
os candidatos podem interpor recurso, no prazo de dez dias 
úteis a contar do dia seguinte à data da publicação do anúncio 
no Boletim Oficial da RAEM referente à presente lista, para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Setembro de 2022).

Instituto de Acção Social, aos 26 de Setembro de 2022.

O Júri:

Presidente: Cheang Sin Wai, técnico superior assessor prin-
cipal.

Vogais efectivas: Tam Pui Ian, técnica superior assessora 
principal; e

Chiang In Ioi, técnica especialista.

(Custo desta publicação $ 9 140,00)
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

Nos termos do artigo 37.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
Conselho da Universidade de Macau, que foi publicada no 
aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 26 de 
Agosto de 2020, a Comissão de Gestão Financeira da Univer-
sidade de Macau, na sua sessão realizada no dia 24 de Agosto 
de 2022, deliberou fixar o seguinte:

Taxa 
Valor 

(pataca)

Taxa de alojamento (por noite) nas Resi-
dências de Estudantes de Pós-Graduação e 
na Residência Temporária W32 durante o 
pe ríodo prolongado, após o período normal 
das férias de Verão de 2022 

47 - 163

Alterações das taxas de alojamento nas Re-
sidências de Estudantes de Pós-Graduação 
e na Residência Temporária W32 para o 1.º 
semestre do ano lectivo de 2022/2023#
#Aplicáveis somente aos seguintes estudan-
tes cujo procedimento de check-in foi feito 
no dia 22 de Agosto de 2022 ou posterior-
mente:
1) Estudantes de pós-graduação recém-
-inscritos no ano lectivo de 2022/2023;
2) Estudantes de pós-graduação do primeiro 
ano que mantenham a matrícula e retomem 
os respectivos estudos no ano lectivo de 
2022/2023;
3) Estudantes internacionais que regressem 
à Universidade no 1.º semestre do ano lecti-
vo de 2022/2023.  

5.030 - 21.390

Universidade de Macau, aos 24 de Agosto de 2022.

A Comissão de Gestão Financeira:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua

O Vice-Reitor, Professor Doutor Hui King Man

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei

O Vice-Reitor, Professor Doutor Mok Kai Meng

A Vice-Reitora, Doutora Xu Jian.

(Custo desta publicação $ 2 243,00)

Nos termos do artigo 37.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
Conselho da Universidade de Macau, que foi publicada no 

澳 門 大 學

通 告

費用
收費 

（澳門元）

2022 47 - 163

2022/2023

#

# 2022 8 22

1 2022/2023

2 2022/2023

3 2022/2023

5,030 - 21,390

Rui Paulo da Silva Martins

啓

 $2,243.00
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1. N1

S1

2. S1

S1

Rui Paulo da Silva Martins

啓

 $1,575.00

公 共 建 設 局

通 告

14/2016

14/2009 12/2015

1. 

aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 26 de 
Agosto de 2020, a Comissão de Gestão Financeira da Universi-
dade de Macau, na sua sessão realizada no dia 21 de Setembro 
de 2022, deliberou fixar o seguinte:

1. Aprovar a cobrança do preço correspondente ao quarto 
individual no Edifício S1 destinado aos convidados da Univer-
sidade, aos formandos do Curso de Formação de Liderança 
para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, alojados na Pou-
sada da UM N1;

2. Em caso da alteração do preço de alojamento no Edifício 
S1, o preço de alojamento na Pousada da UM aplicável ao cur-
so acima referido será também ajustado correspondentemente.

O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Outubro de 
2022.

Universidade de Macau, aos 21 de Setembro de 2022.

A Comissão de Gestão Financeira:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua

O Vice-Reitor, Professor Doutor Hui King Man

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei

O Vice-Reitor, Professor Doutor Mok Kai Meng

A Vice-Reitora, Doutora Xu Jian.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas, de 15 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», da Lei n.º 14/2009 «Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e 
da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos», se encontra aberto o concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, comum, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três 
lugares vagos de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira 
de motorista de ligeiros, em regime de contrato administrativo 
de provimento da Direcção dos Serviços de Obras Públicas, e 
dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços, na 
mesma forma de provimento, até ao termo da validade do con-
curso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-
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2. 

3. 

14/2009

150

4. 

12/2015

5. 

formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de motorista de ligeiros. 

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 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 
volante, 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 ne-
cessárias tendo em conta a potência e o estado do veículo, a 
circulação de automóveis e peões, as sinalizações de trânsito 
e dos agentes da polícia; observar as regras da Lei do Trânsito 
Rodoviário; auxiliar os passageiros na subida ou descida do 
veículo e colaborar na carga e descarga de bagagens ou outras 
mercadorias transportadas; assegurar o bom estado de fun-
cionamento 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 vis-
toria periodicamente e à oficina quando necessita 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; 
poder colaborar na expedição de documentos, transportando-
-os aos locais de destino e entregando-os aos destinatários, e 
colaborar na execução de tarefas genéricas, bem como execu-
tar as tarefas distribuídas pelo superior hierárquico. 

3. Vencimento, direitos e regalias

O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice de venci-
mento 150, constante do Mapa 21 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» 
e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime geral da 
Função Pública. 

4. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedida 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».

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 três anos de experiên-
cia profissional na condução de ligeiros, satisfaçam os demais 
requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos 
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente 
permanente da Região Administrativa Especial de Macau; 
ter a maioridade; com capacidade profissional, aptidão física e 
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14/2016

6. 

6.1 

6.2 4/2021

$300.00

6.2.1 

6.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

mental, até ao termo do prazo da apresentação de candidatura 
(até ao dia 31 de Outubro de 2022) e se encontrem nas situa-
ções indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos».

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 (20 de Outubro a 31 de Outubro de 
2022);

6.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte 
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de 
requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em Concurso 
de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», 
aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração 
e Justiça n.º 4/2021, acompanhado dos documentos comprova-
tivos 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 das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), na Direcção dos Ser-
viços de Obras Públicas, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar, Macau. O pagamento da taxa 
de candidatura deve ser efectuado no mesmo momento (Formas 
de pagamento: apenas em numerário).

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 concurso, 
até às 17 horas e 45 minutos do último dia do prazo, ou até às 
17 horas e 30 minutos, quando o último dia do prazo for sexta-
-feira. O pagamento da taxa de candidatura deve ser efectuado 
no mesmo momento (através da plataforma de pagamento online 
«GovPay»).
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7. 

7.1 

a

b

c

d

e 4/2021

7.2  14/2016

7.3 7.1

a b c d e

7.4 7.1 a b c d e

7.2

7.5 7.1 a b c d e

7.2

7.6 

7.7 

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 três anos de expe-
riência profissional de condução de automóveis ligeiros, emi-
tido pela entidade empregadora onde foi obtida a experiência 
podendo, em casos excepcionais devidamente fundamentados, 
o júri do concurso, consoante o caso, aceitar outro documento 
comprovativo idóneo;

e) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
pelo Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, 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».

7.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 7.1, e do registo 
biográfico ou documento que comprova a situação funcional, 
se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos 
processos individuais, devendo tal facto ser declarado na apre-
sentação da candidatura. 

7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 7.1 e dos documentos referi-
dos 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), c), d) e e) do 
ponto 7.1 ou os documentos referidos no ponto 7.2 quando so-
licitados, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista preliminar de candidatos, sob pena 
de ficar excluído da lista final de candidatos.

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.
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7.8 7.1 a b c d e

7.2

8. 

8.1 

a

b

c

8.2 8.1 a b

9. 

/

10. 

0 100

50

11. 

55%  

35%

10%

12. 

14/2016

7.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópias 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b), c), d) e e) do ponto 7.1 e no ponto 7.2, deve entregar os ori-
ginais ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro 
do prazo para a entrega dos documentos necessários à instru-
ção do processo de provimento.

8. Métodos de selecção

8.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
prática 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) do ponto 8.1 é automaticamente ex-
cluído. 

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função; 

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais; 

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a 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 na prova elimi-
natória ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma: 

Prova de conhecimentos (prova prática de condução) — 
55%;

Entrevista de selecção — 35%; 

Análise curricular — 10%.

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».
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13. 

https://concurso-uni.safp.gov.mo/ http://

www.dsop.gov.mo/

14. 

14.1 

14.2 3/2007

14.3 

14.4 

14.5 

14.6 

15. 

14 / 2 0 0 9

12/2015 14/2016

16. 

8/2005

17. 

 

 

   

 

    

 

 $13,352.00

A

13. Publicitação das listas, anúncios e avisos

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 
DSOP, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam 
Kwong, 9.º andar, Macau, e disponibilizados na página electró-
nica dos concursos da função pública, em http://concurso-uni.
safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da DSOP, em 
http://www.dsop.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 Conhecimentos básicos sobre ruas, designações e locali-
zações dos serviços públicos de Macau;

14.5 Competências técnicas e conhecimentos específicos de 
condução;

14.6 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 
serviços públicos», da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos».

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 Siu In, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira.

Vogais efectivos: Sin Ka Ian, técnica especialista; e

Mok Ka Tai, motorista de pesados.

Vogais suplentes: Wong Sou In, técnica especialista; e

 Pang Tim Meng, motorista de ligeiros.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 12 de Outubro 
de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 13 352,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para em-
preitada de obra pública designada por «Empreitada de con-
cepção e construção da galeria técnica e arruamentos na Zona 
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2.2

 

 $1,031.00

A

2.2

 

 $952.00

建 築、工 程 及 城 市 規 劃 專 業 委 員 會

通 告

02-CAEU-2021

1/2015

A dos Novos Aterros Urbanos — Zona Central», publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 37, II Série, de 14 de Setembro de 2022, foram prestados 
esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 do programa do con-
curso, e foi feita aclaração complementar conforme necessida-
des, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao processo 
do concurso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Direcção dos Serviços de Obras Públicas, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º 
andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 13 de Outubro 
de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 031,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para em-
preitada de obra pública designada por «Empreitada de con-
cepção e construção da galeria técnica e arruamentos na Zona 
A dos Novos Aterros Urbanos — Zona Norte», publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 37, II Série, de 14 de Setembro de 2022, foram prestados 
esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 do programa do con-
curso, e foi feita aclaração complementar conforme necessida-
des, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao processo 
do concurso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Direcção dos Serviços de Obras Públicas, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º an-
dar, Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 13 de Outubro 
de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 952,00)

CONSELHO DE ARQUITECTURA, ENGENHARIA 

E URBANISMO

Avisos

Exame de admissão nos domínios da construção urbana e do 

urbanismo (Engenharia Civil)

(Exame de admissão n.º 02-CAEU-2021)

Lista dos resultados finais

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do título 
profissional de engenheiros civis dos titulares do grau acadé-
mico na área de especialização em Engenharia Civil, definido 
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  2 1232XXXX

  3 1286XXXX

  4 1307XXXX

  7 1239XXXX b

  9 1225XXXX a

10 1289XXXX

11 1298XXXX

12 1263XXXX

14 1252XXXX

23 1250XXXX

25 1494XXXX

28 1512XXXX

29 1612XXXX

32 5200XXXX

33 1314XXXX

34 1272XXXX

37 1243XXXX

38 1264XXXX

39 1218XXXX

41 褀 1593XXXX

43 1334XXXX

45 1255XXXX

47 1234XXXX

48 1239XXXX

49 1240XXXX

52 1251XXXX

53 7442XXXX

55 1240XXXX

56 1227XXXX

58 1301XXXX

60 1294XXXX

61 1624XXXX c

62 1476XXXX

na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, 
realizou-se o exame de admissão na área de engenharia civil, 
conforme o aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 27 de Outu-
bro de 2021. 

Publica-se, em seguida, a lista dos resultados finais dos can-
didatos admitidos.

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

  2 AO KUOK CHONG 1232XXXX Aprovado

  3 CHAN KA LON 1286XXXX Aprovado

  4 CHAN KIN CHEONG 1307XXXX Aprovado

  7 CHANG HOU FONG 1239XXXX Reprovado (b)

  9 CHAO KUONG SAM 1225XXXX Reprovado (a)

10 CHE CHI HONG 1289XXXX Aprovado

11 CHE SENG CHI 1298XXXX Aprovado

12 CHEANG MEI LAM 1263XXXX Aprovado

14 CHEOK CHON KIT 1252XXXX Aprovado

23 FOK CHI HOU 1250XXXX Aprovado

25 FONG HOU LUN 1494XXXX Aprovado

28 HO CHI IONG 1512XXXX Aprovado

29 HU YIHANG 1612XXXX Aprovado

32 IEONG KUONG PUI 5200XXXX Aprovado

33 IEONG MAN KENG 1314XXXX Aprovado

34 IEONG SOK TENG 1272XXXX Aprovado

37 JORGE EMÍDIO 
CRISTÓVÃO 1243XXXX Aprovado

38 KONG HOU CHI 1264XXXX Aprovado

39 KUAN HOU IEONG 1218XXXX Aprovado

41 LAM CHAN KEI 1593XXXX Aprovado

43 LAM CHIN WANG 1334XXXX Aprovado

45 LAM KA HENG 1255XXXX Aprovado

47 LAM SUT SAN 1234XXXX Aprovado

48 LAM WAI PANG 1239XXXX Aprovado

49 LAO KAI CHENG 1240XXXX Aprovado

52 L E E A L BERT K I M 
FUNG 1251XXXX Aprovado

53 LEI FEI LONG 7442XXXX Aprovado

55 LEI KA CHON 1240XXXX Aprovado

56 LEI SAI U 1227XXXX Aprovado

58 LEI WAN KIT 1301XXXX Aprovado

60 LEONG KA WO 1294XXXX Aprovado

61 LI GANG 1624XXXX Reprovado (c)

62 LI MAOJIN 1476XXXX Aprovado
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67 1263XXXX

68 5188XXXX

69 1308XXXX

73 1301XXXX

75 1463XXXX

77 1246XXXX

80 1301XXXX

81 1218XXXX

82 1249XXXX

84 1253XXXX

85 1215XXXX

87 1656XXXX

90 1348XXXX

92 1262XXXX

93 5200XXXX

95 1541XXXX

a 50

b

c

12/2015

1/2015

  

 

    

    

    

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

67 LOU PAN CHENG 1263XXXX Aprovado

68 MAK CHI SENG 5188XXXX Aprovado

69 NG HOI IAN 1308XXXX Aprovado

73 PUN TAK IAO 1301XXXX Aprovado

75 SHI WEIXIN 1463XXXX Aprovado

77 SI IEK HIN 1246XXXX Aprovado

80 SIN SON KEONG 1301XXXX Aprovado

81 SIT KUN CHEONG 1218XXXX Aprovado

82 SOU IAN 1249XXXX Aprovado

84 TAM WAI LAM 1253XXXX Aprovado

85 TAN SEONG CHI 1215XXXX Aprovado

87 TSAI TSU CHIEH 1656XXXX Aprovado

90 WONG HOK LEONG 1348XXXX Aprovado

92 WONG SOI KEI 1262XXXX Aprovado

93 WONG SON HONG 5200XXXX Aprovado

95 WU CHING CHING 1541XXXX Aprovado

Observações (Motivos que levaram à reprovação):

(a) Ter obtido na entrevista profissional classificação inferior 
a 50 valores.

(b) Ter faltado à prova.

(c) Os candidatos admitidos não apresentaram o original do 
Bilhete de Identidade de Residente da RAEM válido.

Nos termos do artigo 18.º do Regulamento Administrativo 
n.º 12/2015, e do artigo 149.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, os candidatos admitidos podem apresentar re-
clamação à Comissão de Registo, no prazo de 15 dias a contar 
do dia seguinte à data da publicação do aviso no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau referente à 
presente lista, ou, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 10.º da 
Lei n.º 1/2015, interpor recurso necessário para o plenário do 
Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, no prazo 
de 30 dias.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 10 
de Outubro de 2022.

O Júri:

Presidente: Engenheiro civil Chan Mun Fong.

Vogais: Engenheiro civil Vong Kock Kei;

Engenheiro civil Lei Iao Tak;

Engenheiro civil Wong Kuok Heng; e

Engenheiro civil Shen Qiang.
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Exame de admissão nos domínios da construção urbana e do 

urbanismo (Planeamento Urbanístico)

(Exame de admissão n.º 09-CAEU-2021)

Lista dos resultados finais

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do título 
profissional de urbanista dos titulares do grau académico na 
área de especialização em Planeamento Urbanístico, definido 
na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, 
realizou-se o exame de admissão na área de planeamento 
urbanístico, conforme o aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 
27 de Outubro de 2021. 

Publica-se, em seguida, a lista dos resultados finais dos can-
didatos admitidos.

N.º do 
candidato 
admitido

   Nome BIR N.º Resultado

1 TENG KAI ON 5175XXXX Aprovado

3 WONG SAO WAN 5129XXXX Aprovado

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 10 
de Outubro de 2022.

O Júri:

Presidente: Urbanista Leong Ho Teng.

Vogais: Urbanista Chan Chio I; e 

Urbanista Au Chung Yee.

(Custo desta publicação $ 7 170,00)

(Exame de admissão n.º 01-CAEU-2022)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo art.º 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 10 de Outubro de 2022 torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de arquitecto 
dos titulares do grau académico na área de especialização em 
arquitectura, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do art.º 2.º 
da Lei n.º 1/2015, o exame de admissão na área de arquitectura 
realizar-se-á nos dias 3 de Dezembro de 2022 (Sábado) e 4 de 
Dezembro de 2022 (Domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo II do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em arquitectura 
e tenham sido admitidos à prestação de provas;

09-CAEU-2021

1/2015

考人的最後結果名單如下：

1 5175XXXX

3 5129XXXX

 

 

    

 $7,170.00

01-CAEU-2022

1/2015

13/2015

1. 

1.1 12/2015
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1.2 1/2015

2. 

2.1 

33

http://w w w.

caeu.gov.mo/ ; 

2.2 http://www.caeu.gov.mo/

2.3 

3. 

3.1 

3.2 

4. 

12/2015

300

5.  

5.1 

a 10

b

I. 

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos 
termos do art.º 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e tenham sido admitidos à prestação de provas por 
deliberação da Comissão de Estágio e de Formação Contínua. 

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candidato, 
a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo de 
apresentação de candidaturas e no horário de expediente (de 
segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-feira 
entre as 9h00 e as 17h30), no Balcão de Atendimento Geral 
da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, em Macau. As fichas de 
inscrição podem ser obtidas na página electrónica: http://www.
caeu.gov.mo/;

2.2 O candidato pode, através do serviço online que se en-
contra na página http://www.caeu.gov.mo/, candidatar-se du-
rante o período de inscrição.

2.3 O prazo para inscrição é até 6 de Novembro de 2022.

3. É necessário a apresentação de documentos, se a inscrição 
for feita pessoalmente ou online

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão, 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos à 
prestação de provas, deliberados pela Comissão de Estágio e 
de Formação Contínua.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do art.º 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa — a prova escrita é realizada em 2 dias, com 
uma duração total de 11 horas, e é composta por 2 partes, sen-
do uma de conhecimentos profissionais e a outra de elaboração 
de projecto;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A prova de elaboração de projecto tem uma duração de 8 
horas e compreende:

I. Analisar e avaliar os dados relativos à altura máxima per-
mitida do edifício, à área bruta de construção, etc., nas plantas 
de condições urbanísticas fornecidas;
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I I. 

A3

III. 

5.2 

6. 

6.1 

a

b

6.2 

6.3 

7. 

0 100

50

50

8. 

9. 

http://www.caeu.gov.mo/

http://www.caeu.gov.mo/

II. Conforme as exigências específicas constantes das plantas 
de condições urbanísticas e dos documentos relativos às tarefas 
dos trabalhos de concepção, desenhar com clarereza e precisão 
o projecto de concepção à mão em folhas A3 fornecidas;

III. Elaborar o projecto de concepção acima referido, in-
cluindo as plantas, os alçados e os cortes, e preencher os docu-
mentos necessários relativos à entrega dos projectos, nomea-
damente a Ficha Técnica, a Memória Descritiva das Fracções 
Autónomas, etc..

5.2 2.ª etapa — entrevista profissional.

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa — Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

3 de Dezembro de 2022 (Sábado), das 14h30 às 17h30.

b) Prova de elaboração de projecto

4 de Dezembro de 2022 (Domingo), das 10h00 às 18h00.

O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.2 2.ª etapa — entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

O candidato admitido é considerado apto na prova escrita e 
só passa à 2.a fase (entrevista profissional) caso obtenha classi-
ficação igual ou superior a 50 pontos quer na prova de conheci-
mentos profissionais quer na prova de concepção do projecto.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.
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http://www.caeu.gov.mo/

10.  

10.1 

10.2 1600

10.3 4/80/M

1600 73 e 101

10.4 42/80/M

1600 88

10.5 3/80/M

10.6 9/83/M 碍

10.7 27/83/ECT

碍

10.8 2/DSSOPT/87

10.9 6/DSSOP T/88

10.10 90/88/M

10.11 19/89/M

10.12 42/89/M

10.13 24/95/M

10.14 233/95/M

10.15 83/96/M

10.16 6/99/M

10.17 39/99/M  

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

10. Programa e legislação do exame 

10.1 Conhecimento profissional da área de arquitectura;

10.2 Diploma Legislativo n.º 1600 — Regulamento Geral da 
Construção Urbana;

10.3 Decreto-Lei n.º 4/80/M — Dá nova redacção à alínea e) 
do artigo 73.º e ao artigo 101.º do Regulamento Geral da Cons-
trução Urbana, aprovado pelo Diploma Legislativo n.º 1600, de 
31 de Julho de 1963;

10.4 Decreto-Lei n.º 42/80/M — Dá nova redacção ao artigo 
88.º do Regulamento Geral da Construção Urbana, aprovado 
pelo Diploma Legislativo n.º 1600, de 31 de Julho de 1963;

10.5 Portaria n.º 3/80/M — Determina que os novos edifícios 
a construir na Avenida Almeida Ribeiro, no troço compreen-
dido entre o Largo do Leal Senado e a Rua Visconde Paço de 
Arcos (Porto Interior) devem possuir arcadas;

10.6 Lei n.º 9/83/M — Estabelece normas de supressão de 
barreiras arquitectónicas;

10.7 Despacho n.º 27/83/ECT — Directivas sobre Supressão 
de Barreiras Arquitectónicas em Instalações Culturais, Des-
portivas, Hoteleiras e Similares;

10.8 Circular n.º 2/DSSOPT/87 — Situações em que os edifí-
cios da classe M podem ter uma única escada;

10.9 Circular n.º 6/DSSOPT/88 — Pormenorização das dis-
posições regulamentares referentes a Cok Chai;

10.10 Decreto-Lei n.º 90/88/M — Estabelece as condições 
gerais a que ficam sujeitos os equipamentos sociais a licenciar 
pelo Instituto de Acção Social;

10.11 Decreto-Lei n.º 19/89/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis — Revo-
gações;

10.12 Decreto-Lei n.º 42/89/M — Cria a obrigatoriedade de 
áreas destinadas exclusivamente a estacionamento de veículos 
automóveis em edifícios a construir e bem assim uma contri-
buição especial a pagar pelos construtores de edifícios em que 
tenha sido dispensada essa reserva de áreas de estacionamento;

10.13 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios;

10.14 Portaria n.º 233/95/M — Define a área confinante com 
o Aeroporto Internacional de Macau que fica sujeita a servidão 
aeronáutica;

10.15 Portaria n.º 83/96/M — Aprova o regulamento do novo 
regime da actividade hoteleira e similar;

10.16 Lei n.º 6/99/M — Disciplina da utilização de prédios 
urbanos;

10.17 Decreto-Lei n.º 39/99/M — Aprova o Código Civil LI-
VRO III - DIREITO DAS COISAS;
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10.18 39/99/M 25/96/M

10.19 74/99/M

10.20 449/99/M

10. 21 34 /20 0 2 38/98 / M

947

10.22 10/2003 47/98/M

10.23 10/2003

47/98/M

10.24 16/2003

10.25 36/2018 16/2003

10.26 26/2004

10.27 01/DSSOPT/2009

10.28 2018-1

10.29 39/2022

10.30 10/2011

10.31 187/2012

449/99/M 330/2005

10.32 10/2013

10.33 11/2013

10.34 12/2013

10.35 5/2014

10.36 1/2015

10.18 Decreto-Lei n.º 25/96/M — Aprova o Regime jurídico 
de propriedade horizontal — Revogado parcialmente pelo 
Decreto-Lei n.º 39/99/M;

10.19 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Aprova o regime jurídico 
do contrato das empreitadas de obras públicas — Revogações;

10.20 Portaria n.º 449/99/M — Aprova o Regulamento dos 
Receptáculos Postais;

10.21 Decreto-Lei n.º 38/98/M — Aprova o regime do licen-
ciamento e fiscalização dos centros de apoio pedagógico comple-
mentar particulares — Revoga o Diploma Legislativo n.º 947, de 
27 de Julho de 1946, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 34/2002;

10.22 Lei n.º 10/2003 — Alteração ao Decreto-Lei n.º 47/98/M, 
de 26 de Outubro, que estabelece o regime de condicionamen-
to administrativo;

10.23 Decreto-Lei n.º 47/98/M — Aprova o novo regime do 
licenciamento administrativo de determinadas actividades eco-
nómicas, alterada pela Lei n.º 10/2003;

10.24 Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Altera o 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.25 Regulamento Administrativo n.º 36/2018 — Alteração 
ao Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Alterações do 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.26 Regulamento Administrativo n.º 26/2004 — Aprova o 
Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Trans-
formação e Seccionamento;

10.27 Circular n.º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
Lotes;

10.28 Regulamento de Segurança contra Incêndios (2018-1);

10.29 Regulamento Administrativo n.º 39/2022 — Aprova o 
Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifí-
cios e recintos;

10.30 Lei n.º 10/2011 — Lei da habitação económica (Tipolo-
gias e áreas);

10.31 Despacho do Chefe do Executivo n.º 187/2012 — Altera 
os Artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º do Regulamento dos Receptáculos Pos-
tais, aprovado pela Portaria n.º 449/99/M, de 29 de Novembro, e 
alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 330/2005;

10.32 Lei n.º 10/2013 — Lei de terras;

10.33 Lei n.º 11/2013 — Lei de Salvaguarda do Património 
Cultural;

10.34 Lei n.º 12/2013 — Lei do planeamento urbanístico;

10.35 Regulamento Administrativo n.º 5/2014 — Regulamen-
tação da Lei do planeamento urbanístico;

10.36 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domí-
nios da construção urbana e do urbanismo;
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10.37 12/2015

10.38 1/2017

10.39 14/2017

10.40 8/2021

10.41 79/85/M

10.42 24/2009

10.43 14/2021

10.44 38/2022

10.45 15/2021

10.46 151/2022

10.47 27/2021

10.48 8/2019

10.49 19/78/M

10.50 

10.51 
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10.37 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

10.38 Regulamento Administrativo n.º 1/2017 — Classifica-
ção de monumentos e edifícios de interesse arquitectónico e 
criação de uma zona de protecção;

10.39 Lei n.º 14/2017 — Regime jurídico da administração 
das partes comuns do condomínio;

10.40 Lei n.º 8/2021 — Lei da actividade dos estabelecimen-
tos da indústria hoteleira;

10.41 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana (RGCU);

10.42 Regulamento Administrativo n.º 24/2009 — Alteração 
ao Regulamento Geral da Construção Urbana;

10.43 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urbana;

10.44 Regulamento Administrativo n.º 38/2022 — Regula-
mentação do regime jurídico da construção urbana;

10.45 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos;

10.46 Despacho do Chefe do Executivo n.º 151/2022 — 
Aprova a tabela de taxas relativas a projectos, obras, licenças e 
vistorias, entre outros;

10.47 Regulamento Administrativo n.º 27/2021 — Normas 
técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios;

10.48 Lei n.º 8/2019 — Regime jurídico de habitação para 
alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da 
renovação urbana;

10.49 Lei n.º 19/78/M — Aprova o Regulamento da Contri-
buição Predial Urbana;

10.50 Lista de Tipos de Projectos Sujeitos à Avaliação do Im-
pacto Ambiental;

10.51 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação (Área de Arquitectura);

10.52 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos (2010.10);

10.53 Regulamento do Sistema de Deposição dos Resíduos 
Sólidos (versão 2019.01);

10.54 Notas para o Preenchimento da Memória Descritiva 
das Fracções Autónomas  (versão 2020.06);

10.55 Versão portuguesa das «Normas arquitectónicas para a 
concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM» 
(Versão de Setembro de 2021);

10.56 Conteúdo sobre as alterações às «Normas arquitectó-
nicas para a concepção de design universal e livre de barreiras 
na RAEM»;

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.
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Durante a prova de conhecimentos de elaboração de projec-
to, o candidato pode trazer quaisquer ferramentas auxiliares 
de desenho de arquitectura, nomeadamente réguas de escala, 
esquadro, compassos e drawing boards. Não é permitido o uso 
de quaisquer produtos electrónicos, com excepção da máquina 
de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

12. Composição do júri

Presidente: 

Arquitecto Cheang Kun Wai.

Vogais efectivos: 

Arquitecto Ao Peng Kin;

Arquitecto Leong Chong In;

Arquitecta Chan Keng Sun;

Arquitecta Choi Tin Tin.

Vogais suplentes: 

Arquitecto Chan Kin Tchi;

Arquitecto Lei Long Kit;

Arquitecto Wong Chung Yuen;

Arquitecta Kam Sio Ngan;

Arquitecta Wong Pit Wa;

Arquitecto Lei Hung Sang.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 10 
de Outubro de 2022.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

(Exame de admissão n.º 02-CAEU-2022)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo art.º 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 10 de Outubro de 2022 torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de engenheiros 
civis dos titulares do grau académico na área de especialização 
em engenharia civil, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 
do art.º 2.º da Lei n.º 1/2015, o exame de admissão na área de 
engenharia civil realizar-se-á nos dias 10 de Dezembro de 2022 
(Sábado) e 11 de Dezembro de 2022 (Domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo 2 do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
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concluído o estágio na área de especialização em engenharia 
civil e tenham sido admitidos à prestação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos ter-
mos do art.º 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados do 
estágio e admitidos à prestação de provas por deliberação da 
Comissão de Estágio e de Formação Contínua.

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candidato, 
a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo de 
apresentação de candidaturas e no horário de expediente (de 
segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-feira 
entre as 9h00 e as 17h30), no Balcão de Atendimento Geral 
da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, em Macau. As fichas de 
inscrição podem ser obtidas na página electrónica: http://www.
caeu.gov.mo/;

2.2 O candidato pode, através do serviço online que se en-
contra na página http://www.caeu.gov.mo/, candidatar-se du-
rante o período de inscrição.

2.3 O prazo para inscrição é até 6 de Novembro de 2022.

3. É necessário a apresentação de documentos, se a inscrição 
for feita pessoalmente ou online

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos ao 
exame de admissão, deliberados pela Comissão de Estágio e de 
Formação Contínua.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do art.º 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa — a prova escrita é realizada em 2 dias, com 
uma duração total de 7 horas, e é composta por 2 partes, sendo 
uma de conhecimentos profissionais e a outra de elaboração de 
projecto;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A prova de elaboração de projecto tem uma duração de 4 
horas e compreende:

I. Princípios e conceitos de estrutura e de mecânica de mate-
riais e análise estrutural;
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II. Combinação e cálculo dos esforços actuantes nos edi-
fícios, nomeadamente a disposição do plano da estrutura e a 
estimativa das secções dos elementos estruturais;

III. Concepção do betão armado das secções dos elementos 
estruturais;

IV. Concepção básica dos elementos de estrutura de aço;

V. Escolha e justificação do tipo de fundação, do método de 
escavação e de contenção de terras de acordo com as condi-
ções do solo constantes do relatório das sondagens e do estudo 
geotécnico-geológico e do peso do edifício;

VI. Gestão de projectos de engenharia civil e medição de 
trabalhos e materiais.

5.2 2.ª etapa – entrevista profissional.

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa — Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

10 de Dezembro de 2022 (Sábado), das 14h30 às 17h30.

b) Prova de elaboração de projecto

11 de Dezembro de 2022 (Domingo), das 14h00 às 18h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa — entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos. O candidato admitido precisa de preparar uma 
auto apresentação de 5 minutos e em powerpoint.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

O candidato admitido só é considerado aprovado na prova de 
conhecimento profissional, se na escolha múltipla e nas respos-
tas às perguntas obtiver uma pontuação igual ou superior a 20 
pontos e a soma total dessas duas partes for igual ou superior a 
50 pontos.

O candidato admitido é considerado apto na prova escrita e 
só passa à 2.a fase (entrevista profissional) caso obtenha classi-
ficação igual ou superior a 50 pontos quer na prova de conheci-
mentos profissionais quer na prova de concepção do projecto.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.
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9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

10. Programa e legislação do exame

10.1 Conhecimento profissional da área de engenharia civil;

10.2 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana (RGCU); (revogado)

10.3 Decreto-Lei n.º 44/91/M — Aprova o Regulamento de 
Higiene no Trabalho da Construção Civil de Macau;

10.4 Decreto-Lei n.º 34/93/M — Aprova o regime jurídico 
aplicável ao ruído ocupacional;

10.5 Decreto-Lei n.º 48/94/M — Aprova o regime sanciona-
tório pelo incumprimento das disposições legais que regulam o 
ruído ocupacional;

10.6 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios; (revogado)

10.7 Decreto-Lei n.º 46/96/M — Aprova o Regulamento de 
Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau;

10.8 Decreto-Lei n.º 47/96/M — Aprova o Regulamento de 
Fundações;

10.9 Decreto-Lei n.º 56/96/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança e Acções em Estruturas de Edifícios e Pontes;

10.10 Decreto-Lei n.º 60/96/M — Aprova o Regulamento de 
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado — Revogações;

10.11 Decreto-Lei n.º 63/96/M — Aprova a Norma de Ci-
mentos — Revogações;

10.12 Decreto-Lei n.º 64/96/M — Aprova a Norma de Aços 
para Armaduras Ordinárias — Revogações;

10.13 Decreto-Lei n.º 32/97/M — Aprova o Regulamento de 
Estruturas de Suporte e Obras de Terras;

10.14 Decreto-Lei n.º 42/97/M — Aprova a norma de betões;

10.15 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Aprova o regime jurídico 
do contrato das empreitadas de obras públicas — Revogações;

10.16 Regulamento Administrativo n.º 29/2001 — Aprova o 
Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios;
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10.17 Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Altera o 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.18 Regulamento Administrativo n.º 36/2018 — Alteração 
ao Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Alterações do 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.19 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urbana;

10.20 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos;

10.21 Regulamento Administrativo n.º 38/2022 — Regula-
mentação do regime jurídico da construção urbana;

10.22 Lei n.º 8/2014 — Prevenção e controlo do ruído am-
biental;

10.23 Lei n.º 3/2014 — Regime do cartão de segurança ocu-
pacional na construção civil;

10.24 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domí-
nios da construção urbana e do urbanismo;

10.25 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

10.26 Regulamento de Segurança Contra Incêndios (2018-01);

10.27 Lei n.º 9/2019 — Alteração à Lei n.º 8/2014 — Preven-
ção e controlo do ruído ambiental;

10.28 Regulamento Administrativo n.º 22/2020 — Regime 
de gestão de resíduos de materiais de construção;

10.29 Instruções para Elaboração do Projecto de Fundações 
(Protecção do Ambiente);

10.30 Guia para a Concepção das Janelas de Vidro nos Edi-
fícios;

10.31 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação (Área de Engenharia 
Civil);

10.32 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos (2010.10).

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Durante a prova de conhecimentos de elaboração de projec-
to, o candidato pode trazer quaisquer ferramentas auxiliares 
de desenho de arquitectura, nomeadamente réguas de escala, 
esquadro, compassos e drawing boards. Não é permitido o uso 
de quaisquer produtos electrónicos, com excepção da máquina 
de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 



N.º 42 — 19-10-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16173

12. 

  

 

      

      

      

 

      

      

      

      

      

 

03-CAEU-2022

1/2015

13/2015

1. 

1.1 12/2015

1.2 1/2015

12. Composição do júri

Presidente: 

Engenheiro civil Chan Mun Fong.

Vogais efectivos: 

Engenheiro civil Vong Kock Kei;

Engenheira civil Kuan Celina Veng;

Engenheiro civil Lo Wai Kwok;

Engenheiro civil Shen Qiang.

Vogais suplentes: 

Engenheiro civil Tang Un Meng;

Engenheiro civil Mac Su Vai;

Engenheiro civil Jorge Assunção da Rosa;

Engenheiro civil Sam Iam Peng;

Engenheira civil Lei Wai Peng;

Engenheiro civil Lai Kei U.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 10 
de Outubro de 2022.

Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

(Exame de admissão n.º 03-CAEU-2022)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo art.º 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 10 de Outubro de 2022 torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de engenheiros 
electrotécnicos dos titulares do grau académico na área de es-
pecialização em engenharia electrotécnica, definido na alínea 
1) do n.º 1 e no n.º 2 do art.º 2.º da Lei n.º 1/2015, o exame de 
admissão na área de engenharia electrotécnica realizar-se-á 
nos dias 10 de Dezembro de 2022 (Sábado) e 11 de Dezembro 
de 2022 (Domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo II do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em engenharia 
electrotécnica e tenham sido admitidos à prestação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos 
termos do art.º 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e tenham sido admitidos à prestação de provas por 
deliberação da Comissão de Estágio e de Formação Contínua.
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2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candidato, 
a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo de 
apresentação de candidaturas e no horário de expediente (de 
segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-feira 
entre as 9h00 e as 17h30), no Balcão de Atendimento Geral 
da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, em Macau. As fichas de 
inscrição podem ser obtidas na página electrónica: http://www.
caeu.gov.mo/;

2.2 O candidato pode, através do serviço online que se en-
contra na página http://www.caeu.gov.mo/, candidatar-se du-
rante o período de inscrição.

2.3 O prazo para inscrição é até 6 de Novembro de 2022.

3. É necessário a apresentação de documentos, se a inscrição 
for feita pessoalmente ou online

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos à 
prestação de provas, deliberados pela Comissão de Estágio e 
de Formação Contínua.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do art.º 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 9 horas, e é composta por 2 partes, sendo uma 
de conhecimentos profissionais e a outra de elaboração de pro-
jecto;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A prova de elaboração de projecto tem uma duração de 6 
horas e compreende:

I. Analisar e avaliar o consumo de energia eléctrica necessá-
ria para um determinado edifício e planear todos os requisitos 
técnicos necessários para a conexão do referido edifício à rede 
pública;

II. Conceber o sistema de fornecimento e distribuição de 
energia correspondente, e aperfeiçoar os principais componen-
tes do sistema, bem como configurar os vários sistemas neces-
sários para outras operações diárias e de emergência;
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III. 

5.2 

6. 

6.1 

a

b  

6.2 

6.3 

7. 

0 100

50

50

8. 

9. 

http://www.caeu.gov.mo/

http://www.caeu.gov.mo/

http://www.caeu.gov.mo/

III. Elaborar o projecto acima referido, incluindo o diagra-
ma do sistema, o esquema unifilar e os cálculos, bem como os 
documentos necessários para o projecto de electricidade e a 
entrega do projecto.

5.2 2.ª etapa — entrevista profissional.

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa — Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

10 de Dezembro de 2022 (Sábado), das 14h30 às 17h30.

b) Prova de elaboração de projecto

11 de Dezembro de 2022 (Domingo), das 12h00 às 18h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa — entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

O candidato admitido é considerado apto na prova escrita e 
só passa à 2.a fase (entrevista profissional) caso obtenha classi-
ficação igual ou superior a 50 pontos quer na prova de conheci-
mentos profissionais quer na prova de concepção do projecto.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.
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10. 

10.1 

10.2 19/89/M

10.3 26/2002

10.4 28/2002 200

10.5 16/2003

10.6 26/2004

10.7 11/2005

 

10.8 11/2009

10.9 12/2009 200

10.10 2010

10

10.11 35/2011

10.12 

10.13 8/2014

10.14 20/2014

10.15 1/2015

10.16 12/2015

10.17 11/2017

10. Programa e legislação do exame 

10.1 Conhecimento profissional da área de engenharia elec-
trotécnica;

10.2 Decreto-Lei n.º 19/89/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis—Revo-
gações;

10.3 Regulamento Administrativo n.º 26/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos 
a Gás com Potências Elevadas;

10.4 Regulamento Administrativo n.º 28/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.5 Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Altera o 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.6 Regulamento Administrativo n.º 26/2004 — Aprova o 
Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Trans-
formação e Seccionamento;

10.7 Regulamento Administrativo n.º 11/2005 — Aprova o 
Regulamento de Comparticipações para Ligações à Rede de 
Energia Eléctrica;

10.8 Regulamento Administrativo n.º 11/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança Relativo à Instalação de Apare-
lhos a Gás com Potências Elevadas;

10.9 Regulamento Administrativo n.º 12/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.10 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos (2010.10).

10.11 Regulamento Administrativo n.º 35/2011 — Procedi-
mento para a emissão de licença de exploração de instalações 
eléctricas;

10.12 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação (Área de Engenharia 
Electromecânica);

10.13 Lei n.º 8/2014 — Prevenção e controlo do ruído am-
biental;

10.14 Regulamento Administrativo n.º 20/2014 — Aprova o 
Regulamento de segurança e instalação das interligações de 
energia solar fotovoltaica;

10.15 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 
da construção urbana e do urbanismo;

10.16 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

10.17 Regulamento Administrativo n.º 11/2017 — Aprova o 
Regulamento técnico das redes de distribuição de gases com-
bustíveis em baixa Pressão;
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10.18 14/2022

2024 4 1

10.19 14/2021

10.20 38/2022

10.21 15/2021

10.22 151/2022

10.23 21/2022

10.24 78/2022

10.25 37/2022

10.26 39/2022

10.27 27/2021

10.28 2018-1

10.29 NCEMC14-100 NCEM1.62.002

N C E M 1. 62 . 0 0 3 N C E M C 62 - 0 4 0 N C E M C 62 -31 5

N C E M C 6 2 -316 N C E M C 6 2 -3 21 N C E M C 6 2 -3 2 2

NCEMC62-323 2022 7

10.30 

11.  

8/2005

 

10.18 Lei n.º 14/2022 — Regime jurídico de segurança dos 
ascensores (A presente lei entra em vigor no dia 1 de Abril de 
2024);

10.19 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urba-
na;

10.20 Regulamento Administrativo n.º 38/2022 — Regula-
mentação do regime jurídico da construção urbana;

10.21 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos;

10.22 Despacho do Chefe do Executivo n.º 151/2022 — 
Aprova a tabela de taxas relativas a projectos, obras, licenças e 
vistorias, entre outros;

10.23 Regulamento Administrativo n.º 21/2022 — Regula-
mentação de inscrição para exercício de actividades de verifica-
ção, manutenção e reparação de sistemas de segurança contra 
incêndios;

10.24 Despacho do Chefe do Executivo n.º 78/2022 — Define 
o acto de inscrição ou renovação de inscrição para exercício de 
actividades de verificação, manutenção e reparação de sistemas 
de segurança contra incêndios;

10.25 Regulamento Administrativo n.º 37/2022 — Regula-
mentação de inscrição das entidades terceiras qualificadas para 
avaliação de projectos de especialidade de segurança contra 
incêndio;

10.26 Regulamento Administrativo n.º 39/2022 — Aprova o 
Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifí-
cios e recintos;

10.27 Regulamento Administrativo n.º 27/2021 — Normas 
técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios;

10.28 Regulamento de Segurança Contra Incêndios (2018-01);

10.29 Especificação Técnica de CEM — NCEMC14-100, 
NCEM1.62.002, NCEM1.62.003, NCEMC62-040, NCE-
MC62-315, NCEMC62-316, NCEMC62-321, NCEMC62-322, 
NCEMC62-323 (Julho 2022);

10.30 Directrizes Técnicas de Segurança de Instalações de 
Carregamento de Veículos Eléctricos.

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Durante a prova de conhecimentos de elaboração de projec-
to, o candidato pode trazer quaisquer ferramentas auxiliares 
de desenho de arquitectura, nomeadamente réguas de escala, 
esquadro, compassos e drawing boards. Não é permitido o uso 
de quaisquer produtos electrónicos, com excepção da máquina 
de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 
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12. 

 

 

      

      

      

 

      

      

      

 

04-CAEU-2022

1/2015

13/2015

1. 

1.1 12/2015

1.2 1/2015

2. 

2.1 

12. Composição do júri

Presidente: 

Engenheiro electrotécnico Leung Wai Chong.

Vogais efectivos: 

Engenheiro electrotécnico Arnaldo Lucas Batalha Ung;

Engenheira electrotécnica Weng Xiuhong;

Engenheiro electrotécnico Chio Kin Sang;

Engenheiro electrotécnico Choi Wai Wa.

Vogais suplentes: 

Engenheira electrotécnica Wong Chio Teng;

Engenheiro electrotécnico Young Sing Ming;

Engenheiro electrotécnico Kou Chi Hou;

Engenheiro electrotécnico Chang Chi Hin.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 10 
de Outubro de 2022.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

 (Exame de admissão n.º 04-CAEU-2022)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo art.º 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 10 de Outubro de 2022 torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de engenheiros 
electromecânicos dos titulares do grau académico na área de 
especialização em engenharia electromecânica, definido na alí-
nea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do art.º 2.º da Lei n.º 1/2015, o exame 
de admissão na área de engenharia electromecânica realizar-
-se-á nos dias 3 de Dezembro de 2022 (Sábado) e 4 de Dezem-
bro de 2022 (Domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo 2 do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em engenharia 
electromecânica e tenham sido admitidos à prestação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos ter-
mos do art.º 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados do 
estágio e admitidos à prestação de provas por deliberação da 
Comissão de Estágio e de Formação Contínua.

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candidato, 
a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
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33

http://w w w.

caeu.gov.mo/

2.2 http://www.caeu.gov.mo/

2.3 

3. 

3.1 

3.2 

4. 

12/2015

300

5. 

5.1 

a 10

b

I. 

5.2 

6 

6.1 

a

b  

outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo de 
apresentação de candidaturas e no horário de expediente (de 
segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-feira 
entre as 9h00 e as 17h30), no Balcão de Atendimento Geral 
da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, em Macau. As fichas de 
inscrição podem ser obtidas na página electrónica: http://www.
caeu.gov.mo/;

2.2 O candidato pode, através do serviço online que se en-
contra na página http://www.caeu.gov.mo/, candidatar-se du-
rante o período de inscrição.

2.3 O prazo para inscrição é até 6 de Novembro de 2022.

3. É necessário a apresentação de documentos, se a inscrição 
for feita pessoalmente ou online

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos ao 
exame de admissão, deliberados pela Comissão de Estágio e de 
Formação Contínua.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do art.º 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 6 horas, e é composta por 2 partes, sendo uma 
de conhecimentos profissionais e a outra de análise de casos;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A análise de casos tem uma duração de 3 horas e compre-
ende:

I. Analisar casos e responder às questões sobre a concepção, 
direcção e fiscalização, bem como os requisitos para a sub-
missão dos projectos da área de especialização em engenharia 
electromecânica.

5.2 2.ª etapa — entrevista profissional.

6 Data e local das provas

6.1 1.ª etapa — Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

3 de Dezembro de 2022 (Sábado), das 14h30 às 17h30.

b) Análise de casos 

4 de Dezembro de 2022 (Domingo), das 14h00 às 17h00.
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6.2 

6.3 

7. 

0 100
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50

8. 

9. 
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http://www.caeu.gov.mo/

http://www.caeu.gov.mo/

10. 

10.1 

10.2 9/83/M

10.3 19/89/M

10.4 

10.5 5/92/M 19/89/M

f

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa — entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

O candidato admitido é considerado apto na prova escrita e 
só passa à 2.a fase (entrevista profissional) caso obtenha classi-
ficação igual ou superior a 50 pontos quer na prova de conheci-
mentos profissionais quer na prova de análise de casos.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova 
são disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

10. Programa e legislação do exame

10.1 Conhecimento profissional da área de engenharia elec-
tromecânica;

10.2 Lei n.º 9/83/M — Estabelece normas de supressão de 
barreiras arquitectónica;

10.3 Decreto-Lei n.º 19/89/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis—Revo-
gações;

10.4 Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de 
Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3ª Categoria para 
Consumo em Imóveis;

10.5 Decreto-Lei n.º 5/92/M — Dá nova redacção à alínea f) 
do artigo 17.º do Regulamento de Segurança das Instalações de 
Produtos Combustíveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/89/M, 
de 20 de Março, (Capacidade total dos reservatórios);
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10.6 18/99/M 19/89/M

10.7 26/2002

10.8 28/2002 200

10.9 29/2002

10.10 3/2003

10.11 16/2003

10.12 36/2018 16/2003

10.13 26/2004

10.14 11/2005

10.15 11/2009

10.16 12/2009 200

10.17 01/DSSOPT/2009 樓 度

10.18 35/2011

10.19 2/2012

10.20 8/2014

10.21 248/2014

10.6 Decreto-Lei n.º 18/99/M — Altera o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 19/89/M, de 20 de Março;

10.7 Regulamento Administrativo n.º 26/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos 
a Gás com Potências Elevadas;

10.8 Regulamento Administrativo n.º 28/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.9 Regulamento Administrativo n.º 29/2002 — Regula-
mento de Segurança dos Parques de Garrafas de Gases de Pe-
tróleo Liquefeitos (GPL);

10.10 Regulamento Administrativo n.º 3/2003 — Condições 
para a elaboração de projectos, direcção e execução de obras 
de instalação de redes de gás e para a montagem e reparação 
de aparelhos a gás;

10.11 Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Altera o 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.12 Regulamento Administrativo n.º 36/2018 — Alteração 
ao Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Alterações do 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.13 Regulamento Administrativo n.º 26/2004 — Aprova o 
Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Trans-
formação e Seccionamento;

10.14 Regulamento Administrativo n.º 11/2005 — Aprova o 
Regulamento de Comparticipações para Ligações à Rede de 
Energia Eléctrica;

10.15 Regulamento Administrativo n.º 11/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança Relativo à Instalação de Apare-
lhos a Gás com Potências Elevadas;

10.16 Regulamento Administrativo n.º 12/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.17 Circular n. º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
lotes;

10.18 Regulamento Administrativo n.º 35/2011 — Procedi-
mento para a emissão de licença de exploração de instalações 
eléctricas;

10.19 Regulamento Administrativo n.º 2/2012 — Aprova o 
Regulamento Técnico dos Gasodutos de Transporte de Gases 
Combustíveis em Alta Pressão;

10.20 Lei n.º 8/2014 — Prevenção e Controlo do Ruído Am-
biental;

10.21 Despacho do Chefe do Executivo n.º 248/2014 — Apro-
va a Norma sobre Acústica;
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10.22 1/2015

10.23 12/2015

10.24 21/2016

10.25 11/2017

10.26 84/2017

10.27 14/2017

10.28 39/2018 9/2017

5/2011

10.29 10/2018

 

10.30 9/2019 8/2014

10.31 27/2021

10.32 14/2021

10.33 38/2022

10.34 15/2021

10.35 39/2022

10.36 151/2022

10.37 45/2022

62/95/M

10.38 2018-1

10.39 

10.22 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 
da construção urbana e do urbanismo;

10.23 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

10.24 Regulamento Administrativo n.º 21/2016 — Aprova o 
Regulamento técnico dos postos de redução de pressão a insta-
lar nos gasodutos de transporte e nas redes de distribuição de 
gases combustíveis;

10.25 Regulamento Administrativo n.º 11/2017 — Aprova o 
Regulamento técnico das redes de distribuição de gases com-
bustíveis em baixa pressão;

10.26 Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 84/2017 — Aprova as Normas Relativas aos Requi-
sitos Mínimos a que Devem Obedecer as Salas de Fumadores 
das Instalações Aeroportuárias e dos Casinos e o Modelo de 
Autorização das Salas de Fumadores;

10.27 Lei n.º 14/2017 —Regime jurídico da administração das 
partes comuns do condomínio;

10.28 Despacho do Chefe do Executivo n.º 39/2018 — Repu-
blica integralmente a Lei n.º 5/2011 (Regime de prevenção e 
controlo do tabagismo), Alterada pela Lei n.º 9/2017;

10.29 Regulamento Administrativo n.º 10/2018 — Aprova o 
Regulamento de construção e exploração de postos de abaste-
cimento de combustíveis;

10.30 Lei n.º 9/2019 — Alteração à Lei n.º 8/2014 — Preven-
ção e controlo do ruído ambiental;

10.31 Regulamento Administrativo n.º 27/2021 — Normas 
técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios;

10.32 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urba-
na;

10.33 Regulamento Administrativo n.º 38/2022 — Regula-
mentação do regime jurídico da construção urbana;

10.34 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos;

10.35 Regulamento Administrativo n.º 39/2022 — Aprova o 
Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifí-
cios e recintos;

10.36 Despacho do Chefe do Executivo n.º 151/2022 — 
Aprova a tabela de taxas relativas a projectos, obras, licenças e 
vistorias, entre outros;

10.37 Despacho do Chefe do Executivo n.º 45/2022 — Apro-
va as substâncias químicas do Decreto-Lei n.º 62/95/M, de 4 de 
Dezembro;

10.38 Regulamento de Segurança Contra Incêndios (2018-01);

10.39 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação (Área de Engenharia 
Electromecânica);
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10.40 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos (2010.10);

10.41 Instruções para Apreciação, Aprovação e Vistoria das 
Instalações de Entretimento de Grande Dimensão;

10.42 Instruções para Apreciação, Aprovação e Vistoria das 
Instalações de Entretimento de Grande Dimensão.

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Na prova escrita durante a análise de casos, o candidato 
pode trazer quaisquer ferramentas auxiliares de desenho de 
arquitectura, nomeadamente réguas de escala, esquadro, com-
passos e drawing boards. Não é permitido o uso de quaisquer 
produtos electrónicos, com excepção da máquina de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

12. Composição do júri

Presidente: 

Engenheiro electromecânico Chang Fong Long.

Vogais efectivos:

Engenheiro electromecânico Wong Kit Iong;

Engenheiro electromecânico Lau Nga Hong.

Vogais suplentes: 

Engenheiro electromecânico Fong Siu Lung;

Engenheiro electromecânico Ko Siu Hing;

Engenheiro electromecânico Leong Sio Hong;

Engenheiro electromecânico Im Hok Meng.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 10 
de Outubro de 2022.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

(Exame de admissão n.º 05-CAEU-2022)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo art.º 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 10 de Outubro de 2022 torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de engenheiros 
mecânicos dos titulares do grau académico na área de especia-
lização em engenharia mecânica, definido na alínea 1) do n.º 1 
e no n.º 2 do art.º 2.º da Lei n.º 1/2015, o exame de admissão na 
área de engenharia mecânica realizar-se-á nos dias 3 de De-
zembro de 2022 (Sábado) e 4 de Dezembro de 2022 (Domingo).
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1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo II do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em engenharia 
mecânica e tenham sido admitidos à prestação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos 
termos do art.º 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e tenham sido admitidos à prestação de provas por 
deliberação da Comissão de Estágio e de Formação Contínua.

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candidato, 
a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo de 
apresentação de candidaturas e no horário de expediente (de 
segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-feira 
entre as 9h00 e as 17h30), no Balcão de Atendimento Geral 
da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, em Macau. As fichas de 
inscrição podem ser obtidas na página electrónica: http://www.
caeu.gov.mo/;

2.2 O candidato pode, através do serviço online que se en-
contra na página http://www.caeu.gov.mo/, candidatar-se du-
rante o período de inscrição.

2.3 O prazo para inscrição é até 6 de Novembro de 2022.

3. É necessário a apresentação de documentos, se a inscrição 
for feita pessoalmente ou online

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos à 
prestação de provas, deliberados pela Comissão de Estágio e 
de Formação Contínua.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do art.º 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 7 horas, e é composta por 2 partes, sendo uma 
de conhecimentos profissionais e a outra de análise de casos;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;
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b) A análise de casos tem uma duração de 4 horas e compre-
ende:

I. Analisar casos e responder às questões sobre a concepção 
e as exigências na entrega das plantas relacionadas com a área 
de especialização em engenharia mecânica.

5.2 2.ª etapa – entrevista profissional.

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa – Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

3 de Dezembro de 2022 (Sábado), das 14h30 às 17h30.

b) Análise de casos 

4 de Dezembro de 2022 (Domingo), das 14h00 às 18h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa — entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

O candidato admitido é considerado apto na prova escrita e 
só passa à 2.a fase (entrevista profissional) caso obtenha classi-
ficação igual ou superior a 50 pontos quer na prova de conheci-
mentos profissionais quer na prova de análise de casos.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.
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Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

10. Programa e legislação do exame

10.1 Conhecimento profissional da área de engenharia mecâ-
nica;

10.2 Lei n.º 9/83/M — Estabelece normas de supressão de 
barreiras arquitectónicas;

10.3 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana (RGCU);

10.4 Decreto-Lei n.º 19/89/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis—Revo-
gações;

10.5 Decreto-Lei n.º 5/92/M — Dá nova redacção à alínea f) 
do artigo 17.º do Regulamento de Segurança das Instalações de 
Produtos Combustíveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/89/M, 
de 20 de Março, (Capacidade total dos reservatórios);

10.6 Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de 
Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3.ª Categoria para 
Consumo em Imóveis;

10.7 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios;

10.8 Decreto-Lei n.º 46/96/M — Aprova o Regulamento de 
Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau;

10.9 Decreto-Lei n.º 18/99/M — Altera o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 19/89/M, de 20 de Março;

10.10 Decreto-Lei n.º 91/99/M — Estabelece as regras apli-
cáveis aos aparelhos de força utilizados nas áreas de jurisdição 
marítima e a bordo das embarcações registadas no Território;

10.11 Regulamento Administrativo n.º 26/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos 
a Gás com Potências Elevadas;

10.12 Regulamento Administrativo n.º 28/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.13 Regulamento Administrativo n.º 29/2002 — Regula-
mento de Segurança dos Parques de Garrafas de Gases de Pe-
tróleo Liquefeitos (GPL);

10.14 Regulamento Administrativo n.º 3/2003 — Condições 
para a elaboração de projectos, direcção e execução de obras 
de instalação de redes de gás e para a montagem e reparação 
de aparelhos a gás;

10.15 Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Altera o 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;
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10.16 Regulamento Administrativo n.º 36/2018 — Alteração 
ao Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Alterações do 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.17 Circular n. º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
lotes;

10.18 Regulamento Administrativo n.º 11/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança Relativo à Instalação de Apare-
lhos a Gás com Potências Elevadas;

10.19 Regulamento Administrativo n.º 12/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.20 Regulamento Administrativo n.º 2/2012 — Aprova o 
Regulamento Técnico dos Gasodutos de Transporte de Gases 
Combustíveis em Alta Pressão;

10.21 Lei n.º 8/2014 — Prevenção e controlo do ruído am-
biental;

10.22 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 
da construção urbana e do urbanismo;

10.23 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

10.24 Regulamento Administrativo n.º 21/2016 — Aprova o 
Regulamento técnico dos postos de redução de pressão a insta-
lar nos gasodutos de transporte e nas redes de distribuição de 
gases combustíveis;

10.25 Regulamento Administrativo n.º 11/2017 — Aprova o 
Regulamento Técnico das redes de distribuição de gases com-
bustíveis em baixa pressão;

10.26 Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 84/2017 — Aprova as Normas relativas aos requisi-
tos mínimos a que devem obedecer as salas de fumadores das 
instalações aeroportuárias e dos casinos e o Modelo de autori-
zação das salas de fumadores;

10.27 Regulamento de Segurança Contra Incêndios (2018-
01);

10.28 Despacho do Chefe do Executivo n.º 39/2018 — Repu-
blica integralmente a Lei n.º 5/2011 (Regime de prevenção e 
controlo do tabagismo), Alterada pela Lei n.º 9/2017;

10.29 Regulamento Administrativo n.º 10/2018 — Aprova o 
Regulamento de construção e exploração de postos de abaste-
cimento de combustíveis;

10.30 Lei n.º 9/2019 — Alteração à Lei n.º 8/2014 — Preven-
ção e controlo do ruído ambiental;

10.31 Despacho do Chefe do Executivo n.º 96/2020 — Apro-
va a Norma sobre Acústica;

10.32 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urba-
na;
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10.33 Regulamento Administrativo n.º 38/2022 — Regula-
mentação do regime jurídico da construção urbana;

10.34 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos;

10.35 Regulamento Administrativo n.º 39/2022 — Aprova o 
Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifí-
cios e recintos;

10.36 Lei n.º 14/2022 — Regime jurídico de segurança dos 
ascensores (A presente lei entra em vigor no dia 1 de Abril de 
2024);

10.37 Regulamento Administrativo n.º 27/2021 — Normas 
técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios;

10.38 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e ope-
ração dos equipamentos de elevadores das obras públicas;

10.39 Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria e 
Operação dos Equipamentos de Elevadores das obras Particu-
lares;

10.40 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos (2010.10);

10.41 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação (Área de Engenharia 
Electromecânica);

10.42 Conjunto de Instruções para Elaboração de Projectos 
de Obras de Construção e de Ampliação (Área de Gases Com-
bustíveis ou de Combustíveis);

10.43 Instalações de Serviço Social — Obras de Modificação 
Trâmites para Apresentação de Projecto;

10.44 Instituições de educação contínua, salas de explicações 
- Pedido de alvará e obra de modificação trâmites para apre-
sentação do projecto e instruções técnicas;

10.45 Instruções para Apreciação, Aprovação e Vistoria das 
Instalações de Entretimento de Grande Dimensão;

10.46 Versão portuguesa das “Normas arquitectónicas para a 
concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM” 
(Versão de Setembro de 2021);

10.47 Conteúdo sobre as alterações às “Normas arquitectó-
nicas para a concepção de design universal e livre de barreiras 
na RAEM”.

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Na prova escrita durante a análise de casos, o candidato 
pode trazer quaisquer ferramentas auxiliares de desenho de 
arquitectura, nomeadamente réguas de escala, esquadro, com-
passos e drawing boards. Não é permitido o uso de quaisquer 
produtos electrónicos, com excepção da máquina de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 
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12. Composição do júri

Presidente: 

Engenheiro mecânico Leong Wa Hei.

Vogais efectivos:

Engenheiro mecânico Lam Chon Sang;

Engenheiro mecânico Kuong Io Wa.

Vogais suplentes:

Engenheiro mecânico Mak Hung Chan;

Engenheiro mecânico Tam Lap Mou;

Engenheiro mecânico Ip Chi Wai;

Engenheiro mecânico Kuan Keng San;

Engenheiro mecânico Carlos Manuel Cândido Costa.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 10 
de Outubro de 2022.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

(Exame de admissão n.º 06-CAEU-2022)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo art.º 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 10 de Outubro de 2022 torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de arquitecto 
paisagista dos titulares do grau académico na área de especiali-
zação em arquitectura paisagista, definido na alínea 1) do n.º 1 
e no n.º 2 do art.º 2.º da Lei n.º 1/2015, o exame de admissão na 
área de arquitectura paisagista realizar-se-á nos dias 3 de De-
zembro de 2022 (Sábado) e 4 de Dezembro de 2022 (Domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo II do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em arquitectura 
paisagista e tenham sido admitidos à prestação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos 
termos do art.º 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e tenham sido admitidos à prestação de provas por 
deliberação da Comissão de Estágio e de Formação Contínua. 

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candidato, 
a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo de 
apresentação de candidaturas e no horário de expediente (de 
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segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-feira 
entre as 9h00 e as 17h30), no Balcão de Atendimento Geral 
da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, em Macau. As fichas de 
inscrição podem ser obtidas na página electrónica: http://www.
caeu.gov.mo/;

2.2 O candidato pode, através do serviço online que se en-
contra na página http://www.caeu.gov.mo/, candidatar-se du-
rante o período de inscrição.

2.3 O prazo para inscrição é até 6 de Novembro de 2021.

3. É necessário a apresentação de documentos, se a inscrição 
for feita pessoalmente ou online

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão, 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos à 
prestação de provas, deliberados pela Comissão de Estágio e 
de Formação Contínua.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do art.º 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 11 horas, e é composta por 2 partes, sendo 
uma de conhecimentos profissionais e a outra de elaboração de 
projecto;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A prova de elaboração de projecto tem uma duração de 8 
horas e compreende:

I. Conceber um projecto paisagístico conforme o livro de 
atribuição de trabalhos;

II. O projecto acima referido deve englobar plantas, alçados 
e cortes, assim como memória descritiva do projecto e mapa de 
plantação.

5.2 2.ª etapa – entrevista profissional.

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa – Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

3 de Dezembro de 2022 (Sábado), das 14h30 às 17h30.
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b) Prova de elaboração de projecto

4 de Dezembro de 2022 (Domingo), das 10h00 às 18h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa – entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

O candidato admitido é considerado apto na prova escrita e 
só passa à 2.ª fase (entrevista profissional) caso obtenha classi-
ficação igual ou superior a 50 pontos quer na prova de conheci-
mentos profissionais quer na prova de análise de casos.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/ .

10. Programa e legislação do exame 

10.1 Conhecimento profissional da área de arquitectura pai-
sagista;

10.2 Diploma Legislativo n.º 1600 — Regulamento Geral da 
Construção Urbana;

10.3 Lei n.º 9/83/M - Estabelece normas de supressão de bar-
reiras arquitectónicas;

10.4 Despacho n.º 27/83/ECT — Directivas sobre Supressão 
de Barreiras Arquitectónicas em Instalações Culturais, Des-
portivas, Hoteleiras e Similares;

10.5 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana (RGCU);



16192    42   2022  10  19 

10.6 24/95/M

10.7 15/2021

10.8 39/2022

10.9 74/99/M

10.10 14/2021

10.11 38/2022

10.12 01/DSSOPT/2009

10.13 

10.14 10/2013

10.15 11/2013

10.16 12/2013

10.17 

10.18 5/2014

10.19 1/2015

10.20 12/2015

10.21 1/2017

10.22 

10.23 6/2022

10.24 7/2022

2020-2040

10.25 11/2013

10.26 168/2021

10.6 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios;

10.7 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos (A presente lei entra em vigor 
no dia 16 de Agosto de 2022);

10.8 Regulamento Administrativo n.º 39/2022 — Aprova o 
Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifí-
cios e recintos;

10.9 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Aprova o regime jurídico do 
contrato das empreitadas de obras públicas — Revogações;

10.10 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urbana;

10.11 Regulamento Administrativo n.º 38/2022 — Regula-
mentação do regime jurídico da construção urbana;

10.12 Circular n.º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
Lotes;

10.13 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos;

10.14 Lei n.º 10/2013 — Lei de terras;

10.15 Lei n.º 11/2013 — Lei de Salvaguarda do Património 
Cultural;

10.16 Lei n.º 12/2013 — Lei do planeamento urbanístico;

10.17 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação;

10.18 Regulamento Administrativo n.º 5/2014 — Regulamen-
tação da Lei do planeamento urbanístico;

10.19 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 
da construção urbana e do urbanismo;

10.20 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

10.21 Regulamento Administrativo n.º 1/2017 — Classifica-
ção de monumentos e edifícios de interesse arquitectónico e 
criação de uma zona de protecção;

10.22 Lista de Tipos de Projectos Sujeitos à Avaliação do Im-
pacto Ambiental;

10.23 Regulamento Administrativo n.º 6/2022 — Classifica-
ção e finalidade dos solos;

10.24 Regulamento Administrativo n.º 7/2022 — Aprova o 
Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau 
(2020-2040);

10.25 Lei n.º 11/2013 — Lei de Salvaguarda do Património 
Cultural;

10.26 Despacho do Chefe do Executivo n.º 168/2021 — Apro-
va a Lista de Salvaguarda de Árvores Antigas e de Reconheci-
do Valor;
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10.27 Lei n.º 2/2017 — Lei de execução da Convenção sobre 
o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção;

10.28 Regulamento Administrativo n.º 7/2022 — Aprova o 
Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau 
(2020-2040);

10.29 Lei n.º 9/2019 — Alteração à Lei n.º 8/2014 — Preven-
ção e controlo do ruído ambiental;

10.30 Orientações para o Transplante de Árvores Prejudica-
das pelas Obras;

10.31 Orientações para a Protecção de Árvores Prejudicadas 
pelas Obras;

10.32 Orientações elementares para a plantação e irrigação 
nas zonas verdes públicas (2021);

10.33 Orientações para a Manutenção e Protecção de Árvo-
res Antigas e de Reconhecido Valor de Macau;

10.34 «Classificação e Definição de Todas as Zonas Verdes 
de Macau»(2019)

10.35 Instruções de AIA - Instruções para Avaliação dos 
Impactos à Qualidade do Ar (2020);

10.36 Instruções de AIA - Instrução para Avaliação dos Im-
pactos Ecológicos (2017);

10.37 Instruções de AIA - Instruções para Avaliação de Im-
pacto pelo Ruído (2017);

10.38 Instruções para controlo da poluição ambiental prove-
nientes dos estabelecimentos de hotelaria e estabelecimentos 
congéneres;

10.39 Versão portuguesa das “Normas arquitectónicas para a 
concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM” 
(Versão de Setembro de 2021);

10.40 Conteúdo sobre as alterações às “Normas arquitectó-
nicas para a concepção de design universal e livre de barreiras 
na RAEM”.

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Para a prova de conhecimentos de elaboração de projecto, o 
candidato pode trazer manuais como Livros de Botânica ade-
quados para Macau e quaisquer ferramentas auxiliares para 
concepção de desenhos, nomeadamente escalímetro, esquadro, 
compasso, prancheta e canetas de cores (tais como marcado-
res, lápis de cores, etc.); e durante a prova é proibido o uso de 
quaisquer artigos electrónicos, com excepção de máquina cal-
cular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 
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12. Composição do júri

Presidente: 

Arquitecta paisagista Tang Sok In.

Vogais efectivos: 

Arquitecta Choi Tin Tin;

Arquitecta Wong Pit Wa.

Vogais suplentes: 

Engenheiro do ambiente Leong Ka Seng.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 10 
de Outubro de 2022.

Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

(Exame de admissão n.º 07-CAEU-2022)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo art.º 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 10 de Outubro de 2022 torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de engenheiros 
de segurança contra incêndios dos titulares do grau académico 
na área de especialização em engenharia de segurança contra 
incêndios, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do art.º 2.º da 
Lei n.º 1/2015, o exame de admissão na área de engenharia de 
segurança contra incêndios realizar-se-á nos dias 3 de Dezem-
bro de 2022 (Sábado) e 4 de Dezembro de 2022 (Domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo II do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em Engenharia 
de segurança contra incêndios e tenham sido admitidos à pres-
tação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos 
termos do art.º 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e tenham sido admitidos à prestação de provas por 
deliberação da Comissão de Estágio e de Formação Contínua.

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candidato, 
a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo de 
apresentação de candidaturas e no horário de expediente (de 
segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-feira 
entre as 9h00 e as 17h30), no Balcão de Atendimento Geral 
da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, em Macau. As fichas de 
inscrição podem ser obtidas na página electrónica: http://www.
caeu.gov.mo/;
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2.2 O candidato pode, através do serviço online que se en-
contra na página http://www.caeu.gov.mo/, candidatar-se du-
rante o período de inscrição.

2.3 O prazo para inscrição é até 6 de Novembro de 2022.

3. É necessário a apresentação de documentos, se a inscrição 
for feita pessoalmente ou online

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos à 
prestação de provas, deliberados pela Comissão de Estágio e 
de Formação Contínua.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do art.º 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 6 horas, e é composta por 2 partes, sendo uma 
de conhecimentos profissionais e a outra de análise de casos;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A análise de casos tem uma duração de 3 horas e o can-
didato, deve de acordo com os casos, analisar e responder às 
questões respeitantes ao conhecimento profissional e às exigên-
cias para a apresentação de plantas na área de especialização 
em Engenharia de segurança contra incêndios.

5.2 2.ª etapa – entrevista profissional.

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa – Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

3 de Dezembro de 2022 (Sábado), das 14h30 às 17h30.

b) Análise de casos 

4 de Dezembro de 2022 (Domingo), das 14h00 às 17h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3  2.ª etapa – entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.
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7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

O candidato admitido é considerado apto na prova escrita e 
só passa à 2.ª fase (entrevista profissional) caso obtenha classi-
ficação igual ou superior a 50 pontos quer na prova de conheci-
mentos profissionais quer na prova de análise de casos.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

10. Programa e legislação do exame

10.1 Conhecimento profissional da área de Engenharia de 
segurança contra incêndios;

10.2 Lei n.º 9/83/M — Estabelece normas de supressão de 
barreiras arquitectónicas;

10.3 Decreto-Lei n.º 79/85/M— Regulamento Geral da Cons-
trução Urbana (RGCU);

10.4 Decreto-Lei n.º 19/89/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis—Revo-
gações;

10.5 Decreto-Lei n.º 29/90/M — Estabelece as características 
a que devem obedecer os veículos automóveis com caixa incor-
porada, a utilizar no transporte rodoviário de garrafas de gás e 
de tambores de combustível líquido;

10.6 Decreto-Lei n.º 5/92/M — Dá nova redacção à alínea f) 
do artigo 17.º do Regulamento de Segurança das Instalações de 
Produtos Combustíveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/89/M, 
de 20 de Março, (Capacidade total dos reservatórios);

10.7 Normas para Instalações de Armazenagem e Redes de 
Distribuição de Combustíveis Líquidos da 3.ª Categoria para 
Consumo em Imóveis;

10.8 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos;
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10.9 Regulamento Administrativo n.º 21/2022 — Regula-
mentação de inscrição para exercício de actividades de verifica-
ção, manutenção e reparação de sistemas de segurança contra 
incêndios;

10.10 Despacho do Chefe do Executivo n.º 78/2022 — Define 
o acto de inscrição ou renovação de inscrição para exercício de 
actividades de verificação, manutenção e reparação de sistemas 
de segurança contra incêndios;

10.11 Regulamento Administrativo n.º 37/2022 — Regula-
mentação de inscrição das entidades terceiras qualificadas para 
avaliação de projectos de especialidade de segurança contra 
incêndio;

10.12 Regulamento Administrativo n.º 39/2022 — Aprova o 
Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifí-
cios e recintos;

10.13 Decreto-Lei n.º 46/96/M — Aprova o Regulamento de 
Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau;

10.14 Decreto-Lei n.º 18/99/M — Altera o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 19/89/M, de 20 de Março;

10.15 Regulamento Administrativo n.º 26/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança relativo à Instalação de Aparelhos 
a Gás com Potências Elevadas;

10.16 Regulamento Administrativo n.º 28/2002 — Aprova o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;

10.17 Regulamento Administrativo n.º 29/2002 — Regula-
mento de Segurança dos Parques de Garrafas de Gases de Pe-
tróleo Liquefeitos (GPL);

10.18 Circular n. º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
lotes;

10.19 Regulamento Administrativo n.º 10/2018 — Aprova o 
Regulamento de construção e exploração de postos de abaste-
cimento de combustíveis;

10.20 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urbana;

10.21 Regulamento Administrativo n.º 38/2022 — Regula-
mentação do regime jurídico da construção urbana;

10.22 Despacho do Chefe do Executivo n.º 151/2022 — 
Aprova a tabela de taxas relativas a projectos, obras, licenças e 
vistorias, entre outros;

10.23 Regulamento Administrativo n.º 16/2003 — Altera o 
procedimento de licenciamento de estabelecimentos de comi-
das e bebidas;

10.24 Regulamento Administrativo n.º 11/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança Relativo à Instalação de Apare-
lhos a Gás com Potências Elevadas;

10.25 Regulamento Administrativo n.º 12/2009 — Altera o 
Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem 
de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade não 
Superior a 200 m3 por Recipiente;
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10.30 1/2015

10.31 12/2015

10.32 21/2016

10.33 11/2017

10.34 84/2017

10.35 2018-1
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5/2011

10.37 27/2021

10.38 2010
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10.39 

10.40  /

10.41 

10.42 
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10.26 Regulamento Administrativo n.º 24/2009 — Alteração 
ao Regulamento Geral da Construção Urbana;

10.27 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e ope-
ração dos equipamentos de elevadores das obras públicas;

10.28 Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria e 
Operação dos Equipamentos de Elevadores das obras Particu-
lares;

10.29 Regulamento Administrativo n.º 2/2012 — Aprova o 
Regulamento Técnico dos Gasodutos de Transporte de Gases 
Combustíveis em Alta Pressão;

10.30 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domí-
nios da construção urbana e do urbanismo;

10.31 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

10.32 Regulamento Administrativo n.º 21/2016 — Aprova o 
Regulamento técnico dos postos de redução de pressão a insta-
lar nos gasodutos de transporte e nas redes de distribuição de 
gases combustíveis;

10.33 Regulamento Administrativo n.º 11/2017 — Aprova o 
Regulamento Técnico das redes de distribuição de gases com-
bustíveis em baixa pressão;

10.34 Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 84/2017 — Aprova as Normas relativas aos requisi-
tos mínimos a que devem obedecer as salas de fumadores das 
instalações aeroportuárias e dos casinos e o Modelo de autori-
zação das salas de fumadores;

10.35 Regulamento de Segurança Contra Incêndios (2018-01);

10.36 Despacho do Chefe do Executivo n.º 39/2018 — Repu-
blica integralmente a Lei n.º 5/2011 (Regime de prevenção e 
controlo do tabagismo), Alterada pela Lei n.º 9/2017;

10.37 Regulamento Administrativo n.º 27/2021 — Normas 
técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios;

10.38 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos (2010.10);

10.39 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação (Área de Engenharia 
Electromecânica);

10.40 Conjunto de Instruções para Elaboração de Projectos 
de Obras de Construção e de Ampliação (Área de Gases Com-
bustíveis ou de Combustíveis);

10.41 Instalações de Serviço Social — Obras de Modificação 
Trâmites para Apresentação de Projecto;

10.42 Instituições de educação contínua, salas de explicações 
— Pedido de alvará e obra de modificação trâmites para apre-
sentação do projecto e instruções técnicas;

10.43 Instruções para Apreciação, Aprovação e Vistoria das 
Instalações de Entretimento de Grande Dimensão;
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10.44 Versão portuguesa das “Normas arquitectónicas para a 
concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM” 
(Versão de Setembro de 2021);

10.45 Conteúdo sobre as alterações às “Normas arquitectó-
nicas para a concepção de design universal e livre de barreiras 
na RAEM”.

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Durante a análise de casos, o candidato pode trazer quais-
quer ferramentas auxiliares de desenho de arquitectura, no-
meadamente réguas de escala, esquadro, compassos e drawing 
boards. Não é permitido o uso de quaisquer produtos electró-
nicos, com excepção da máquina de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

12. Composição do júri

Presidente: 

Engenheiro de segurança contra incêndios Kong Iat Fu.

Vogais efectivos:

Engenheiro de segurança contra incêndios Seong Wa;

Engenheiro de segurança contra incêndios Tam Hou Kuan.

Vogais suplentes:

Engenheiro de segurança contra incêndios Lam Chon Sang;

Engenheiro de segurança contra incêndios Lei Long Kit.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 10 
de Outubro de 2022.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

(Exame de admissão n.º 08-CAEU-2022)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo art.º 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 10 de Outubro de 2022 torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de Engenheiros 
do ambiente dos titulares do grau académico na área de es-
pecialização em Engenharia do ambiente, definido na alínea 
1) do n.º 1 e no n.º 2 do art.º 2.º da Lei n.º 1/2015, o exame de 
admissão na área de Engenharia do ambiente realizar-se-á nos 
dias 10 de Dezembro de 2022 (Sábado) e 11 de Dezembro de 
2022 (Domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:
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1.1 12/2015

1.2 1/2015

2. 

2.1 

33

http://w w w.

caeu.gov.mo/

2.2 http://www.caeu.gov.mo/

2.3 

3. 

3.1 

3.2 

4. 

12/2015

300

5. 

5.1 

a 10

b

I. 

II. 

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo II do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em Engenharia 
do ambiente e tenham sido admitidos à prestação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos 
termos do art.º 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e tenham sido admitidos à prestação de provas por 
deliberação da Comissão de Estágio e de Formação Contínua.

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candidato, 
a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo de 
apresentação de candidaturas e no horário de expediente (de 
segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-feira 
entre as 9h00 e as 17h30), no Balcão de Atendimento Geral 
da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, em Macau. As fichas de 
inscrição podem ser obtidas na página electrónica: http://www.
caeu.gov.mo/;

2.2 O candidato pode, através do serviço online que se en-
contra na página http://www.caeu.gov.mo/, candidatar-se du-
rante o período de inscrição.

2.3 O prazo para inscrição é até 6 de Novembro de 2022.

3. É necessário a apresentação de documentos, se a inscrição 
for feita pessoalmente ou online

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos à 
prestação de provas, deliberados pela Comissão de Estágio e 
de Formação Contínua.

4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do art.º 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 6 horas, e é composta por 2 partes, sendo uma 
de conhecimentos profissionais e a outra de análise de casos;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A análise de casos tem uma duração de 3 horas:

I. Questões sobre o controlo da poluição ambiental;

II. Questões sobre o planeamento ambiental e a avaliação do 
impacto ambiental;
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III. Análise de questões sobre o tratamento de resíduos sóli-
dos e de água;

IV. Questões sobre a monitorização ambiental e auditoria;

V. Análise de questões relacionadas à monitorização do ar e 
da água e à redução da poluição e do carbono.

5.2 2.ª etapa – entrevista profissional.

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa – Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

10 de Dezembro de 2022 (Sábado), das 14h30 às 17h30.

b) Análise de casos

11 de Dezembro de 2022 (Domingo), das 14h00 às 17h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa – entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

O candidato admitido é considerado apto na prova escrita e 
só passa à 2.ª fase (entrevista profissional) caso obtenha classi-
ficação igual ou superior a 50 pontos quer na prova de conheci-
mentos profissionais quer na prova de análise de casos.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.

8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova 
são disponibilizados na página electrónica do Conselho de Ar-
quitectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.
mo/.
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10.5 30/84/M 33/81/M
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10.17 356/2010
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Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

10. Programa e legislação do exame

10.1 Conhecimento profissional da área de Engenharia do 
ambiente;

10.2 Lei n.º 2/91/M — Define o enquadramento geral e os 
princípios fundamentais a que deve obedecer a política de am-
biente no Território;

10.3 Decreto-Lei n.º 58/95/M — Artigo 268.º do Código Pe-
nal (Poluição);

10.4 Decreto-Lei n.º 33/81/M — Constitui uma reserva total 
com a área de 177 400,00 metros quadrados, na Ilha de Coloane;

10.5 Decreto-Lei n.º 30/84/M — Amplia a reserva total cria-
da pelo Decreto-Lei n.º 33/81/M, de 19 de Setembro;

10.6 Decreto-Lei n.º 3/99/M — Levanta parte da reserva do 
Território de um terreno, sito na ilha de Coloane;

10.7 Lei n.º 7/2018 — Lei de bases de gestão das áreas maríti-
mas;

10.8 Decreto-Lei n.º 35/97/M — Regulamenta a proibição de 
lançar ou despejar substâncias nocivas nas áreas de jurisdição 
marítima;

10.9 Decreto-Lei n.º 46/96/M — Aprova o Regulamento de 
Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau;

10.10 Lei n.º 16/2019 — Restrições ao fornecimento de sacos 
de plástico;

10.11 Despacho do Chefe do Executivo n.º 143/2019 — Fixa o 
valor a cobrar por cada saco de plástico fornecido nos actos de 
venda a retalho;

10.12 Lei n.º 3/2007 — Artigo 73.º da Lei do Trânsito Rodo-
viário (Poluição sonora); 

10.13 Lei n.º 9/2019 — Alteração à Lei n.º 8/2014 — Preven-
ção e controlo do ruído ambiental;

10.14 Despacho do Chefe do Executivo n.º 96/2020 — Apro-
va a Norma sobre Acústica, a qual substitui a norma aprovada 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 248/2014;

10.15 Regulamento Administrativo n.º 28/2004 — Aprova o 
Regulamento Geral dos Espaços Públicos;

10.16 Regulamento Administrativo n.º 1/2018 — Fixação dos 
limites de emissão de gases poluentes a que devem obedecer os 
motociclos e ciclomotores novos aquando da sua importação;

10.17 Despacho do Chefe do Executivo n.º 356/2010 — Apro-
va as Tabelas de parâmetros de emissões de gases poluentes 
(Veículos com motor a quatro tempos), as quais substituem as 
tabelas I e II constantes do Anexo II ao Regulamento Admi-
nistrativo n.º 1/2008;
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10.18 Despacho do Chefe do Executivo n.º 257/2018 — Apro-
va as Tabelas de parâmetros de emissões de gases poluentes 
(Veículos com motor a quatro tempos), as quais substituem as 
tabelas I e III constantes do Anexo II ao Regulamento Admi-
nistrativo n.º 1/2008, alterado pelo Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 356/2010;

10.19 Despacho do Chefe do Executivo n.º 111/2022 — Apro-
va as Tabelas de parâmetros de emissões de gases poluentes 
(Veículos com motor a quatro tempos), as quais substituem as 
tabelas I, III, IV e V constantes do Anexo II ao Regulamento 
Administrativo n.º 1/2008, alterado pelos Despachos do Chefe 
do Executivo n.º 356/2010 e n.º 257/2018;

10.20 Despacho do Chefe do Executivo n.º 147/2022 — Alte-
ra o n.º 2 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 111/2022;

10.21 Regulamento Administrativo n.º 1/2012 — Fixação dos 
limites de emissão de gases de escape a que devem obedecer os 
automóveis novos aquando da sua importação;

10.22 Despacho do Chefe do Executivo n.º 258/2018 — Apro-
va as «Normas de emissão de gases de escape» e as «Especifi-
cações do sistema de diagnóstico a bordo», as quais substituem 
os Anexos I e II ao Regulamento Administrativo n.º 1/2012;

10.23 Despacho do Chefe do Executivo n.º 81/2019 — Altera 
os Anexos I e II ao Regulamento Administrativo n.º 1/2012, 
alterados pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 258/2018;

10.24 Regulamento Administrativo n.º 30/2016 — Valores-
-limite de emissão de gases de escape poluentes dos veículos 
em circulação e métodos de medição;

10.25 Despacho do Chefe do Executivo n.º 130/2018 — Apro-
va as Tabelas I, II, IV, V e VI anexas ao presente despacho e 
que dele fazem parte integrante, as quais substituem as tabelas I, 
II, IV, V e VI constantes do Anexo ao Regulamento Adminis-
trativo n.º 30/2016;

10.26 Despacho do Chefe do Executivo n.º 80/2019 — Altera 
a Tabela I constante do Anexo ao Regulamento Administrati-
vo n.º 30/2016 e alterada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 130/2018;

10.27 Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2020 — Apro-
va a Tabela II anexa ao presente despacho e que dele faz parte 
integrante, a qual substitui a Tabela II constante do Anexo ao 
Regulamento Administrativo n.º 30/2016 e alterada pelo Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 130/2018;

10.28 Despacho do Chefe do Executivo n.º 79/2021 — Altera 
a Tabela I constante do Anexo ao Regulamento Administra-
tivo n.º 30/2016 (Valores-limite de emissão de gases de escape 
poluentes dos veículos em circulação e métodos de medição), 
alterada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 130/2018 e 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 80/2019;

10.29 Despacho do Chefe do Executivo n.º 92/2022 — Altera 
a Tabela I constante do Anexo ao Regulamento Administrati-
vo n.º 30/2016, alterada pelos Despachos do Chefe do Executi-
vo n.º 130/2018, n.º 80/2019 e n.º 79/2021;

10.30 Despacho do Chefe do Executivo n.º 41/2012 — Apro-
va as «Normas Ecológicas de Emissão de Gases Poluentes por 
Automóveis Ligeiros Novos»;
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10.31 Despacho do Chefe do Executivo n.º 59/2015 — Altera as 
Tabelas I e II anexas ao Despacho do Chefe do Executivo n.º 41/2012;

10.32 Despacho do Chefe do Executivo n.º 256/2018 — Apro-
va a tabela anexa ao presente despacho, a qual substitui a Ta-
bela II anexa ao Despacho do Chefe do Executivo n.º 41/2012, 
alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 59/2015;

10.33 Regulamento Administrativo n.º 15/2016 — Normas re-
lativas à gasolina sem chumbo e ao gasóleo leve para veículos;

10.34 Regulamento Administrativo n.º 10/2018 — Aprova o 
Regulamento de construção e exploração de postos de abaste-
cimento de combustíveis;

10.35 Regulamento Administrativo n.º 12/2014 — Limites 
de emissão de poluentes atmosféricos e normas de gestão de 
instalações dos estabelecimentos industriais de produção de 
cimento;

10.36 Regulamento Administrativo n.º 37/2018 — Limites de 
emissão de poluentes atmosféricos das estações de tratamento 
de águas residuais;

10.37 Regulamento Administrativo n.º 38/2018 — Limites de 
emissão de poluentes atmosféricos dos estabelecimentos indus-
triais de produção farmacêutica, de produção de laminados de 
cobre e de processamento de plástico;

10.38 Regulamento Administrativo n.º 23/2019 — Limites 
de emissão de poluentes atmosféricos e normas de gestão das 
instalações dos terminais de combustíveis;

10.39 Regulamento Administrativo n.º 24/2019 — Limites de 
emissão de poluentes atmosféricos das centrais eléctricas;

10.40 Regulamento Administrativo n.º 17/2021 — Limites de 
emissão de poluentes atmosféricos e normas de gestão das ins-
talações dos estabelecimentos industriais de fabrico de betão;

10.41 Regulamento Administrativo n.º 28/2021 — Limites de 
emissão de poluentes atmosféricos das caldeiras dos estabele-
cimentos industriais e comerciais.

10.42 Regulamento Administrativo n.º 22/2020 — Regime de 
gestão de resíduos de materiais de construção;

10.43 Despacho do Chefe do Executivo n.º 175/2020 — Apro-
va o modelo da autorização de despejo da Direcção dos Servi-
ços de Protecção Ambiental;

10.44 Despacho do Chefe do Executivo n.º 176/2020 — Fixa 
a taxa de despejo de materiais inertes, de materiais especiais e 
de outros materiais de demolição e construção;

10.45 Decreto-Lei n.º 62/95/M — Estabelece medidas de 
controlo e redução do uso de substâncias que empobrecem a 
camada do ozono;

10.46 Despacho do Chefe do Executivo n.º 45/2022 — Apro-
va as substâncias químicas do Decreto-Lei n.º 62/95/M, de 4 de 
Dezembro;

10.47 Despacho do Chefe do Executivo n.º 46/2022 — Define 
o contingente anual de importação das substâncias regulamen-
tadas pelo Decreto-Lei n.º 62/95/M, de 4 de Dezembro, e sua 
distribuição;
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10.48 Despacho do Chefe do Executivo n.º 425/2009 — De-
termina o contingente anual de importação de hidrocloroflu-
orcarbonetos (HCFCs) mencionados na Tabela C anexa ao 
Despacho n.º 78/GM/95;

10.49 Despacho do Chefe do Executivo n.º 272/2003 — Proíbe 
a importação, exportação e trânsito pela Região Administrati-
va Especial de Macau, de produtos químicos e seus precurso-
res;

10.50 Despacho do Chefe do Executivo n.º 410/2016 alterado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 171/2016 — Proíbe 
na Região Administrativa Especial de Macau a importação e 
o trânsito de Taiwan dos resíduos perigosos da Convenção de 
Basileia sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços de 
Resíduos Perigosos e Sua Eliminação;

10.51 Despacho do Chefe do Executivo n.º 48/2019 — Regula 
a importação e trânsito de amianto e produtos de amianto;

10.52 Despacho do Chefe do Executivo n.º 164/2019 — Proíbe 
a importação e o trânsito na Região Administrativa Especial 
de Macau das substâncias químicas abrangidas pela Convenção 
de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes;

10.53 Despacho do Chefe do Executivo n.º 166/2020 — Proíbe 
a importação e o trânsito das mercadorias na Região Adminis-
trativa Especial de Macau;

10.54 Despacho do Chefe do Executivo n.º 231/2020 — Proíbe 
a importação, a exportação e o trânsito das mercadorias abran-
gidas pela Convenção de Minamata sobre o Mercúrio;

10.55 Despacho do Chefe do Executivo n.º 91/2022 — Proíbe 
a importação e o trânsito das mercadorias na Região Adminis-
trativa Especial de Macau;

10.56 Despacho do Chefe do Executivo n.º 222/2020 — Proíbe 
a importação e o trânsito, na Região Administrativa Especial 
de Macau, dos utensílios de mesa descartáveis de esferovite;

10.57 Despacho do Chefe do Executivo n.º 122/2021 — Proíbe 
a importação e o trânsito, na Região Administrativa Especial 
de Macau, das palhinhas descartáveis de plástico e agitadores 
descartáveis de plástico não-biodegradável para bebidas;

10.58 Despacho do Chefe do Executivo n.º 175/2022 — Proíbe 
a importação das mercadorias na Região Administrativa Espe-
cial de Macau;

10.59 Instruções relativas ao ambiente:

a) Guia de Controlo da Poluição nos Estaleiros;

b) Instruções para controlo da poluição provocada pelas 
obras de conservação;

c) Instruções para o controlo de poluição proveniente das 
obras de demolição;

d) Instruções para o controlo de poluição proveniente dos 
processos de explosão e demolição;

e) Instruções para a separação dos resíduos nos locais de 
construção;
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f) Instruções para elaboração do projecto de fundações por 
estacas (protecção do ambiente);

g) Instruções para controlo da poluição ambiental prove-
nientes dos estabelecimentos de hotelaria e estabelecimentos 
congéneres;

h) Instruções para controlo da poluição por fumos gorduro-
sos e negros e maus cheiros provenientes dos estabelecimentos 
de restauração e bebidas e estabelecimentos congéneres;

i) Instruções para controlo da poluição por fumos negros e 
partículas provenientes de fornalhas;

j) Instruções técnicas para o controlo de poluição provenien-
te da fábrica de betume;

k) Instruções Gerais para o Controlo da Poluição do Ar Ori-
ginada pela Queima de Papéis Votivos em Templos e Locais 
Congéneres;

l) Instruções para controlo da poluição luminosa provenien-
te dos painéis publicitários, das iluminações decorativas e dos 
monitores LED no exterior dos edifícios;

m) Instruções para o controlo de poluição ambiental causada 
pelos locais de depósito de veículos abandonados;

n) Normas Técnicas Propostas para a Instalação de Chami-
nés e Equipamentos de Tratamento de Fumos Gordurosos nos 
Estabelecimentos de Restauração e Bebidas;

o) Normas Técnicas Propostas sobre a Instalação de Dispo-
sitivo de Tratamento Posterior dos Gases de Escape nos Veícu-
los com Motor Propulsionado a Gasóleo;

p) Requisitos gerais de equipamentos de isolamento acústico 
e absorção sonora e recomendações;

q) Instruções para Controlo da Poluição Sonora proveniente 
de Sistema de Ar Condicionado e Ventilação e de Sistema de 
Bombagem;

r) Instruções de controlo de poluição no caso de prestação 
de serviços de manutenção do sistema de metro ligeiro, do sis-
tema de drenagem público ou dos sinais de trânsito, serviços 
de recolha e transporte de resíduos urbanos e limpeza das vias 
públicas previstos no n.º 2 do artigo 10.º da Lei do Ruído;

s) Orientações para Redução da Produção de Resíduos em 
Actividades de Grande Escala;

t) Instruções para a redução, o tratamento e a separação de 
resíduos de materiais resultantes de convenções e exposições;

u) Instruções para Recolha de Pilhas e Baterias Usadas;

v) Instruções da Qualidade do Ar Interior nos Estabeleci-
mentos Públicos Gerais em Macau;

w) «Lista de tipos de projectos sujeitos à avaliação do impac-
to ambiental» (2017);

x) Instruções para Elaboração do Relatório de Avaliação do 
Impacte Ambiental (2014);

y) Instruções de AIA - Instrução para Avaliação do Impacto 
da Qualidade da Água (2019);
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z) Instruções de AIA - Instrução para Avaliação da Poluição 
do Solo (2019);

aa) Instruções de AIA - Instruções para Avaliação dos Im-
pactos à Qualidade do Ar (2020);

ab) Instruções de AIA - Instrução para Avaliação dos Im-
pactos Ecológicos (2017);

ac) Instruções de AIA - Instruções para Avaliação de Im-
pacto pelo Ruído (2017);

ad) Instruções de AIA - Instrução para Avaliação dos Im-
pactos para a Gestão de Resíduos (2017);

ae) Modelo de previsão do impacto atmosférico e do ruído 
e dados de cálculo que devem ser apresentados no relatório de 
avaliação do impacto ambiental geral;

af) Estimativas dos Factores de Emissões Poluentes por Veí-
culos Motorizados em Macau (2021-2040);

ag) Relatório de Monitorização e Examinação Ambientais 
(2.Examplar); (2021)

ah) Normas da Qualidade Ambiental das Águas Superficiais 
(Experimental);

ai) Normas de Controlo da Qualidade dos Terrenos para 
Fins Comerciais ou Habitacionais, Industriais e Parques de 
Zonas Verdes (Experimental);

aj) Normas de Qualidade do Ambiente de Macau — Normas 
de Qualidade do Ar Ambiente (experimental).

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Não é permitido o uso de quaisquer produtos electrónicos, 
com excepção da máquina de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

12. Composição do júri

Presidente: 

Engenheiro do ambiente Ip Weng Kei.

Vogais efectivos:

Engenheiro do ambiente Wong Kit Iong;

Professor associado de Departamento da Engenharia Civil e 
Ambiental Yongjie Li.

Vogais suplentes:

Engenheira do ambiente Chao Lai Leng;

Engenheira do ambiente Cheong Gema Yan Leng;

Engenheiro do ambiente Sun Man Wai.

Professor assistente de Departamento da Engenharia Civil e 
Ambiental Ping Zhang.
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Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 10 
de Outubro de 2022.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

(Exame de admissão n.º 09-CAEU-2022)

A Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, usando da faculdade conferida pelo art.º 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2015 e ao abrigo da 
deliberação do dia 10 de Outubro de 2022 torna público que, 
para efeitos de obtenção do título profissional de urbanista dos 
titulares do grau académico na área de especialização em pla-
neamento urbanístico, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 
do art.º 2.º da Lei n.º 1/2015, o exame de admissão na área de pla-
neamento urbanístico realizar-se-á nos dias 10 de Dezembro 
de 2022 (Sábado) e 11 de Dezembro de 2022 (Domingo).

1. Requisitos para a realização de exame de admissão

Podem candidatar-se ao presente exame de admissão todos 
os indivíduos que à data do termo do prazo da inscrição, reú-
nam uma das seguintes condições:

1.1 Os estagiários do sector privado que, nos termos do ca-
pítulo II do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, tenham 
concluído o estágio na área de especialização em planeamento 
urbanístico e tenham sido admitidos à prestação de provas;

1.2 Os trabalhadores da Administração Pública, que nos 
termos do art.º 12.º da Lei n.º 1/2015, tenham sido dispensados 
do estágio e tenham sido admitidos à prestação de provas por 
deliberação da Comissão de Estágio e de Formação Contínua. 

2. Forma e prazo de apresentação de candidaturas

2.1 A inscrição no exame de admissão faz-se mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição, assinada pelo candidato, 
a qual deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por ou-
trem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apre-
sentação de candidaturas e no horário de expediente (de segun-
da a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h45 e sexta-feira entre as 
9h00 e as 17h30), no Balcão de Atendimento Geral da Direcção 
dos Serviços de Solos e Construção Urbana, sito na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, r/c, em Macau. As fichas de inscrição podem ser 
obtidas na página electrónica: http://www.caeu.gov.mo/;

2.2 O candidato pode, através do serviço online que se en-
contra na página http://www.caeu.gov.mo/, candidatar-se du-
rante o período de inscrição.

2.3 O prazo para inscrição é até 6 de Novembro de 2022.

3. É necessário a apresentação de documentos, se a inscrição 
for feita pessoalmente ou online

3.1 Para os estagiários do sector privado, ao formulário deve 
anexar a fotocópia do documento comprovativo da admissão, 
deliberada pela Comissão de Estágio e de Formação Contínua;

3.2 Para os trabalhadores da Administração Pública, ao for-
mulário deve anexar a fotocópia do documento comprovativo 
de que foram dispensados de estágio e que foram admitidos à 
prestação de provas, deliberados pela Comissão de Estágio e 
de Formação Contínua.
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4. Taxa de inscrição

Na hora de apresentação da ficha de inscrição, o candidato 
deve, ao abrigo do estatuído na alínea 2) do n.º 1 do art.º 21.º 
do Regulamento Administrativo n.º 12/2015, pagar a taxa de 
inscrição no valor de trezentas patacas ($300,00) e uma vez 
efectuado o referido pagamento, em circunstância alguma será 
aquela quantia reembolsada.

5. Provas

5.1 1.ª etapa – a prova escrita é realizada em 2 dias, com uma 
duração total de 6 horas, e é composta por 2 partes, sendo uma 
de conhecimentos profissionais e a outra de análise de casos;

a) A prova de conhecimentos profissionais tem uma duração 
de 3 horas. O conteúdo da prova consta do ponto 10 do presen-
te aviso;

b) A análise de casos tem uma duração de 3 horas e compre-
ende:

I. Analisar e elaborar o Projecto de Planta de Condições Ur-
banísticas de zona do território não abrangida;

II. Analisar a situação da base e propor questões e contra-
medidas, de acordo com o conhecimento profissional e a legis-
lação no âmbito de planeamento urbanístico.

5.2 2.ª etapa – entrevista profissional.

6. Data e local das provas

6.1 1.ª etapa – Horário da prova escrita:

a) Prova de conhecimentos profissionais

10 de Dezembro de 2022 (Sábado), das 14h30 às 17h30.

b) Prova de elaboração de projecto

11 de Dezembro de 2022 (Domingo), das 14h00 às 17h00.

6.2 O local da prova vai ser anunciado posteriormente;

6.3 2.ª etapa – entrevista profissional:

A entrevista profissional versa sobre matérias relacionadas 
com o exercício da profissão, podendo incluir a resolução de 
casos práticos.

A data e o local da entrevista profissional vão ser anunciados 
após a publicação da lista dos resultados da prova escrita.

7. Sistema de classificação

As provas são classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.

O candidato admitido é considerado apto na prova escrita e 
só passa à 2.a fase (entrevista profissional) caso obtenha classi-
ficação igual ou superior a 50 pontos quer na prova de conheci-
mentos profissionais quer na prova de análise de casos.

Consideram-se aptos, os candidatos que obtenham classifica-
ção igual ou superior a 50 pontos na entrevista profissional.
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8. Aprovação no exame de admissão

Os candidatos são considerados aprovados no exame de ad-
missão, se obtiverem aproveitamento quer na prova escrita e 
quer na entrevista profissional do mesmo exame.

9. Publicitação das listas

A lista dos candidatos é disponibilizada na página electróni-
ca do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, em 
http://www.caeu.gov.mo/.

Os avisos sobre o local, data e hora de cada etapa da prova são 
disponibilizados na página electrónica do Conselho de Arqui-
tectura, Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/.

Os resultados da prova escrita, entrevista profissional e o re-
sultado final do exame de admissão são publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, em http://www.caeu.gov.mo/ .

10. Programa e legislação do exame 

10.1 Conhecimento profissional da área de planeamento ur-
banístico;

10.2 Diploma Legislativo n.º 1600 — Regulamento Geral da 
Construção Urbana;

10.3 Decreto-Lei n.º 4/80/M — Dá nova redacção à alínea e) 
do artigo 73.º e ao artigo 101.º do Regulamento Geral da Cons-
trução Urbana, aprovado pelo Diploma Legislativo n.º 1600, de 
31 de Julho de 1963;

10.4 Decreto-Lei n.º 42/80/M — Dá nova redacção ao artigo 
88.º do Regulamento Geral da Construção Urbana, aprovado 
pelo Diploma Legislativo n.º 1600, de 31 de Julho de 1963;

10.5 Portaria n.º 3/80/M — Determina que os novos edifícios 
a construir na Avenida Almeida Ribeiro, no troço compreen-
dido entre o Largo do Leal Senado e a Rua Visconde Paço de 
Arcos (Porto Interior) devem possuir arcadas;

10.6 Lei n.º 9/83/M - Estabelece normas de supressão de bar-
reiras arquitectónicas;

10.7 Despacho n.º 27/83/ECT — Directivas sobre Supressão 
de Barreiras Arquitectónicas em Instalações Culturais, Des-
portivas, Hoteleiras e Similares;

10.8 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana (RGCU);

10.9 Decreto-Lei n.º 53/87/M — Constitui uma servidão ra-
dioeléctrica (Estúdios da TDM-Guia);

10.10 Decreto-Lei n.º 90/88/M — Estabelece as condições 
gerais a que ficam sujeitos os equipamentos sociais a licenciar 
pelo Instituto de Acção Social;

10.11 Decreto-Lei n.º 19/89/M — Aprova o Regulamento de 
Segurança das Instalações de Produtos Combustíveis – Revo-
gações;

10.12 Decreto-Lei n.º 42/89/M — Cria a obrigatoriedade de 
áreas destinadas exclusivamente a estacionamento de veículos 
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automóveis em edifícios a construir e bem assim uma contri-
buição especial a pagar pelos construtores de edifícios em que 
tenha sido dispensada essa reserva de áreas de estacionamento;

10.13 Portaria n.º 218/90/M — Aprova o Plano de Reordena-
mento do Porto Interior;

10.14 Portaria n.º 226/92/M — Altera as Portarias n.os 114/86/M 
e 49/87/M de 9 de Agosto e 27 de Maio, respectivamente, que 
definam os condicionalismos impostos pelas «servidões carto-
gráficas»;

10.15 Portaria n.º 233/95/M — Define a área confinante com 
o Aeroporto Internacional de Macau que fica sujeita a servidão 
aeronáutica;

10.16 Portaria n.º 83/96/M — Aprova o regulamento do novo 
regime da actividade hoteleira e similar;

10.17 Lei n.º 6/99/M — Disciplina da utilização de prédios 
urbanos;

10.18 Decreto-Lei n.º 39/99/M — Aprova o Código Civil LI-
VRO III - DIREITO DAS COISAS;

10.19 Decreto-Lei n.º 25/96/M — Aprova o Regime jurídico 
de propriedade horizontal — Revogado parcialmente pelo 
Decreto-Lei n.º 39/99/M;

10.20 Decreto-Lei n.º 16/96/M — Aprova o novo regime de 
actividade hoteleira e similar — Revogado parcialmente pelo 
Decreto-Lei n.º 40/99/M;

10.21 Regulamento Administrativo n.º 26/2004 — Aprova o 
Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Trans-
formação e Seccionamento;

10.22 Despacho do Chefe do Executivo n.º 83/2008 — Fixa 
as cotas altimétricas máximas permitidas para a construção de 
edifícios nas zonas de imediações do Farol da Guia;

10.23 Circular n.º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
Lotes;

10.24 Lei n.º 10/2011 — Lei da habitação económica (Tipolo-
gias e áreas);

10.25 Aviso do Chefe do Executivo n.º 43/2012 — Manda pu-
blicar a «Resposta Oficial do Conselho de Estado respeitante 
aos limites do novo campus da Universidade de Macau na Ilha 
de Hengqin»;

10.26 Lei n.º 10/2013 — Lei de terras;

10.27 Lei n.º 11/2013 — Lei de Salvaguarda do Património 
Cultural;

10.28 Lei n.º 12/2013 — Lei do planeamento urbanístico;

10.29 Regulamento Administrativo n.º 5/2014 — Regulamen-
tação da Lei do planeamento urbanístico;

10.30 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domí-
nios da construção urbana e do urbanismo;

10.31 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;



16212    42   2022  10  19 

10.32 128/2015

665

10.33 1/2017

10.34 14/2017

10.35 7/2018

10.36 31/2018

10.37 33/2018

10.38 2018-1

10.39 2021 9

10.40 

10.41 8/2019
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10.32 Aviso do Chefe do Executivo n.º 128/2015 — Manda 
publicar o Decreto do Conselho de Estado da República Po-
pular da China n.º 665 e o Mapa da Divisão Administrativa 
da Região Administrativa Especial de Macau da República 
Popular da China, na sua versão em chinês, acompanhada da 
respectiva tradução para português;

10.33 Regulamento Administrativo n.º 1/2017 — Classifica-
ção de monumentos e edifícios de interesse arquitectónico e 
criação de uma zona de protecção;

10.34 Lei n.º 14/2017 — Regime jurídico da administração 
das partes comuns do condomínio;

10.35 Lei n.º 7/2018 — Lei de bases de gestão das áreas marí-
timas;

10.36 Regulamento Administrativo n.º 31/2018 — Lista e 
delimitação gráfica dos bens imóveis classificados e das respec-
tivas zonas de protecção;

10.37 Regulamento Administrativo n.º 33/2018 — Classifica-
ção dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun como sítio e fixação 
da respectiva zona de protecção;

10.38 Regulamento de Segurança contra Incêndios (2018-1);

10.39 Versão portuguesa das “Normas arquitectónicas para a 
concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM” 
(Versão de Setembro de 2021);

10.40 Conteúdo sobre as alterações às “Normas arquitectó-
nicas para a concepção de design universal e livre de barreiras 
na RAEM”;

10.41 Lei n.º 8/2019 — Regime jurídico de habitação para 
alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da 
renovação urbana;

10.42 Regulamento Administrativo n.º 31/2019 — Classifica-
ção de 2.º Grupo de Bens Imóveis;

10.43 Aviso do Chefe do Executivo n.º 6/2020 — Manda pu-
blicar a «Resposta Oficial do Conselho de Estado respeitante 
ao consentimento para inauguração da área de controlo de 
passageiros situada na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de 
Macau do Posto Fronteiriço Hengqin e nas suas zonas contí-
guas»;

10.44 Despacho do Chefe do Executivo n.º 168/2021 — Apro-
va a Lista de Salvaguarda de Árvores Antigas e de Reconheci-
do Valor;

10.45 Lei n.º 8/2021 — Lei da actividade dos estabelecimen-
tos da indústria hoteleira;

10.46 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urba-
na;

10.47 Regulamento Administrativo n.º 38/2022 — Regula-
mentação do regime jurídico da construção urbana;

10.48 Despacho do Chefe do Executivo n.º 151/2022 — 
Aprova a tabela de taxas relativas a projectos, obras, licenças e 
vistorias, entre outros;
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10.49 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos;

10.50 Regulamento Administrativo n.º 39/2022 — Aprova o 
Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifí-
cios e recintos;

10.51 Regulamento Administrativo n.º 27/2021 — Normas 
técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios;

10.52 Regulamento Administrativo n.º 6/2022 — Classifica-
ção e finalidade dos solos;

10.53 Regulamento Administrativo n.º 7/2022 — Aprova o 
Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau 
(2020-2040);

10.54 Lista de Tipos de Projectos Sujeitos à Avaliação do 
Impacto Ambiental;

10.55 Conjunto de instruções para elaboração de projectos 
de obras de construção e de ampliação (Área de Arquitectura);

10.56 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos (2010.10);

10.57 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Ma-
cau da República Popular da China.

Na prova escrita e na entrevista profissional, o candidato 
pode consultar toda a legislação referida no âmbito do exame, 
incluindo as anotações, notas ou registos pessoais.

Na prova escrita, durante a análise de casos, o candidato 
pode trazer quaisquer ferramentas auxiliares de desenho de 
arquitectura, nomeadamente réguas de escala, esquadro, com-
passos e drawing boards. Não é permitido o uso de quaisquer 
produtos electrónicos, com excepção da máquina de calcular.

11. Nota 

Os dados fornecidos pelo candidato servem apenas para o 
presente exame. Todos os dados serão processados de acordo 
com a Lei n.º 8/2005, Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

12. Composição do júri

Presidente: 

Urbanista Chui Sai Peng José.

Vogais efectivos: 

Urbanista Chan Chio I;

Urbanista Leong Ho Teng.

Vogais suplentes: 

Urbanista Leong Keng Hou;

Urbanista Loi Kai Chi.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 10 
de Outubro de 2022.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

(Custo desta publicação $ 127 466,00)
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