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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Extractos de despachos

Por despachos de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 28 de 
Outubro de 2022:

Tam Ka Wa e Cheang Sau Iun — renovadas as comissões de 
serviço, pelo período de um ano, para o exercício do cargo 
de adjunta do Gabinete do Chefe do Executivo, nos termos 
dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 14/1999 (Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo 
e dos Secretários), em vigor, a partir de 20 de Dezembro de 
2022.

Chan Hoi Fan, Chan Sao Iok, Lei Angela Tsun Hwa, Loi I 
Man, U Man Fong, Cheong Kok Kei, Leong Man Ioi, Lam 
Wai Lon, Chang Ngai e Tam Sio Kuan — renovadas as co-
missões de serviço, pelo período de um ano, para o exercício 
do cargo de assessor do Gabinete do Chefe do Executivo, 
nos termos dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/1999 (Estatuto do Gabinete do Chefe 
do Executivo e dos Secretários), em vigor, a partir de 20 de 
Dezembro de 2022.

Cheong Iok Chu — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, para o exercício das funções de técnica su-
perior assessora, 3.º escalão, do Gabinete do Chefe do Exe-
cutivo, nos termos dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/1999 (Estatuto do Gabinete do 
Chefe do Executivo e dos Secretários), em vigor, a partir de 
20 de Dezembro de 2022.

Chan Im Fong, intérprete-tradutora assessora, 1.º escalão, da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
— prorrogada a requisição, pelo período de um ano, para o 
exercício de funções na mesma categoria, no Gabinete do 
Chefe do Executivo, nos termos dos n.os 1, 2 e 7 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 14/1999 (Estatuto 
do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários), em 
vigor, conjugados com o artigo 34.º do Estatuto dos Traba-
lhadores da Administração Pública de Macau, em vigor, a 
partir de 20 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 28 de Outubro de 2022. 
— A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

SECRETARIA DO CONSELHO EXECUTIVO

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 27 de Setembro de 2022:

Cheong Lei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo progre-
dindo para a categoria de técnico superior assessor, 3.º esca-

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/1999

14/1999

14/1999

14/1999

–––––––

 

行 政 會 秘 書 處

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015
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650

26/2011

–––––––

 

政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

聲 明

lão, índice 650, nesta Secretaria, nos termos do artigo 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009 (Regime das Carrei-
ras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), em vigor, 
conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015 
(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), 
em vigor, a partir de 25 de Setembro de 2022.

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 18 de 
Outubro de 2022:

Ho Choi Seng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como assessora desta Secretaria, nos termos do 
artigo 11.º, n.os 1, 2, 3 e 7, do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2011 — Organização e Funcionamento da Secretaria 
do Conselho Executivo, a partir de 20 de Dezembro de 2022.

–––––––

Secretaria do Conselho Executivo, aos 27 de Outubro de 
2022. — A Secretária-geral, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, 
de 23 de Setembro de 2022:

O pessoal abaixo identificado — renovados os contratos admi-
nistrativos de provimento de longa duração, para o exercício 
de funções nestes Serviços, nos termos dos n.os 2 e 3 do arti-
go 4.º e do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, pelo 
período de três anos, a partir das datas a seguir indicadas:

— Gao Dodo Yun e Chan Chi Hin, técnicos de 1.ª classe, 2.º 
escalão, a partir de 1 e 13 de Dezembro de 2022, respectiva-
mente.

O pessoal abaixo identificado — renovados os contratos ad-
ministrativos de provimento, para o exercício de funções 
nestes Serviços, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º e do 
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, pelo período de 
um ano, a partir das datas a seguir indicadas:

— Sit Man Teng, adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 1 de Dezembro de 2022;

— Mak Wai Sam, motorista de pesados, 3.º escalão, a partir 
de 28 de Novembro de 2022.

Declaração

Ieong Koi On — cessa, automaticamente, as funções de téc-
nico de 1.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração, nestes Serviços, nos 
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–––––––

 

保 安 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

–––––––

 

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 75/2022號社會文化司司長批示

2/2021

6/1999

87/2021

183/2019

termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a 3 de Novembro 
de 2022, data em que inicia funções na Direcção dos Serviços 
de Economia e Desenvolvimento Tecnológico.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 24 de Outubro de 2022. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 10 de Outubro de 2022:

Lao Pou Sin, técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento, deste Gabinete — 
alterado para contrato administrativo de provimento sem 
termo, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º, da alínea 2) do n.º 2 
e n.º 3 do artigo 6.º e do artigo 27.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 
9 de Outubro de 2022.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 25 de Outubro 
de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 75/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjugados com 
os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 87/2021, a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 
Yonghua, todos os poderes necessários para praticar os seguin-
tes actos:

1) Representar a Região Administrativa Especial de Ma-
cau, como outorgante, no contrato a celebrar com a empresa 
«Boardware Sistema de Informação Limitada», relativo ao 
fornecimento e instalação do sistema de microfabricação 3D e 
da plataforma de interacção cérebro-robô para o Instituto de 
Inovação Colaborativa da Universidade de Macau — Lista de 
aquisição I;
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第 76/2022號社會文化司司長批示

42/2022

 

第 77/2022號社會文化司司長批示

2/2021

6/1999

87/2021

183/2019

2022

 

2) Executar o contrato referido na alínea anterior, salvo no 
que respeita à rescisão e à resolução convencional do contrato.

21 de Outubro de 2022.

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 76/2022 

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 1.º da Ordem Executiva n.º 42/2022, a Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura manda: 

São subdelegados na chefe do meu Gabinete, mestre Ho Ioc 
San, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para celebrar, em nome do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau, o «Acordo entre o Interior da China e Ma-
cau para a constituição da Comissão de Trabalho Conjunta no 
âmbito da promoção da criação de uma Base de Intercâmbio e 
Cooperação para a Promoção da Coexistência Multicultural, 
com Predominância da Cultura Chinesa», com o representante 
do Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da 
China.

27 de Outubro de 2022. 

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 77/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjugados com 
os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 87/2021, a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 
Yonghua, todos os poderes necessários para praticar os seguin-
tes actos:

1) Representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato a celebrar com a «Companhia 
de Científica Instrumento Pok Fo, Limitada», relativo ao for-
necimento e instalação dos instrumentos e equipamentos para 
a investigação e o ensino de disciplinas laboratoriais no ano de 
2022 para a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade 
de Macau — Lista de aquisição I;

2) Executar o contrato referido na alínea anterior, salvo no 
que respeita à rescisão e à resolução convencional do contrato.

27 de Outubro de 2022.

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

Para os devidos efeitos se declara que Chang Tek Keong, 
técnico superior assessor, 3.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo deste Gabinete, cessa, 
a seu pedido, as funções neste Gabinete, a partir de 24 de 
Outubro de 2022.

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 27 de Outubro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc 
San.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 12 de Outubro de 2022:

Ng Wing Kwan Annie Leocadia — renovada a comissão de 
serviço, pelo período de um ano, como auditora superior da 
Direcção dos Serviços de Auditoria, nos termos dos artigos 
25.º da Lei n.º 11/1999, 22.º, 28.º, 29.º e 30.º do Regulamento 
Administrativo n.º 12/2007, e 8.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009, por possuir competência profissional e 
experiência adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 5 de Dezembro de 2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 18 de Outubro de 2022:

Chui Kam Po — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como auditor superior da Direcção dos Serviços de 
Auditoria, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 22.º, 
28.º, 29.º e 30.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007, e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir com-
petência profissional e experiência adequadas para o exercício 
das suas funções, a partir de 3 de Dezembro de 2022.

Lok Antonio — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como auditor da Direcção dos Serviços de Au-
ditoria, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 22.º, 
28.º, 29.º e 30.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007, 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por pos-
suir competência profissional e experiência adequadas para 
o exercício das suas funções, a partir de 3 de Dezembro de 
2022.

Ma Sai Lim — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como auditor da Direcção dos Serviços de Au-
ditoria, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 22.º, 
28.º, 29.º e 30.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007, 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por pos-
suir competência profissional e experiência adequadas para 
o exercício das suas funções, a partir de 3 de Dezembro de 
2022.

聲 明

–––––––

 

審 計 署

批 示 摘 錄

11/1999 12/2007

26/2009

11/1999 12/2007

26/2009

11/1999 12/2007

26/2009

11/1999 12/2007

26/2009



N.º 44 — 3-11-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16439

11/1999 12/2007

26/2009

–––––––

 

海 關

批 示 摘 錄

12/2015

220190 220200 260

180031

–––––––

 

檢 察 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

Cheong Chi Keong — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como auditor da Direcção dos Serviços de 
Auditoria, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 22.º, 
28.º, 29.º e 30.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007, 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por pos-
suir competência profissional e experiência adequadas para 
o exercício das suas funções, a partir de 5 de Dezembro de 
2022.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 27 de Outubro de 
2022. — A Chefe do Gabinete, Ermelinda M. C. Xavier.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 17 de Outubro de 2022:

Chan Na Ian e Ng U Teng, n.os 220190 e 220200 — renovados 
os seus contratos administrativos de provimento, pelo pe-
ríodo de um ano, como adjuntas-técnicas de 2.ª classe, 1.º 
escalão, índice 260, nestes Serviços, nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, vigente — Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos, a partir de 28 de Novem-
bro de 2022.

Por despacho do director-geral dos Serviços de Alfândega, 
de 21 de Outubro de 2022:

Fok Ka Seng, técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, n.º 180031 
— autorizada a sua exoneração do lugar do quadro, a seu 
pedido, a partir de 9 de Novembro de 2022, ficando desvin-
culado destes Serviços a partir do mesmo dia.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 27 de Outubro de 2022. — O 
adjunto do Director-geral (substituto), Sam Kam Tong.

GABINETE DO PROCURADOR

Extractos de despachos

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

Lo Chi Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo deste Ga-
binete, progredindo para motorista de ligeiros, 8.º escalão, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 2, alínea 4), e n.º 3, da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Regi-
me do contrato de trabalho nos serviços públicos), a partir de 
19 de Outubro de 2022.
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14/2009

a

–––––––

 

行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

12/2015

14/2009

12/2015

280

15/2009 26/2009

14/2009

12/2015

Por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 21 de 
Outubro de 2022:

Lei Ka Weng — nomeada, definitivamente, técnica superior 
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do qua-
dro do pessoal deste Gabinete, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
alínea 2), e n.º 2, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos), conjugado com o artigo 
22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data da 
sua publicação.

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 26 de Outubro de 2022. — 
O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 23 de Setembro de 2022: 

Wan Weng Lon, em regime de contrato administrativo de 
provimento, destes Serviços — alterado o seu contrato para 
contrato administrativo de provimento de longa duração, 
como técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, área de in-
formática (desenvolvimento de software), nos termos do ar-
tigo 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 24 de 
Agosto de 2022.

Por despacho da directora, substituta, de 29 de Setembro 
de 2022:

Chio Song Heng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo à categoria de operário qualificado, 9.º escalão, 
índice 280, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, 
alínea 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, conjugado com 
o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 25 
de Setembro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 6 de Outubro de 2022: 

Fung Kam Meng — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
por possuir capacidade de gestão e experiência profissional 
adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 1 de 
Dezembro de 2022.

Por despachos da directora, substituta, de 6 de Outubro 
de 2022:

Ung Wai Kit — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo progre-
dindo à categoria de motorista de ligeiros, 4.º escalão, índice 
180, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), 
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Vera Helena Boa-Nova e 

Moreira dos Santos Ferreira Ribeiro

14/2009

a

505

–––––––

 

法 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

頴 琼

e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, conjugado com o artigo 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 4 de Outubro de 
2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo para as categorias, escalões, datas e 
índices a cada um indicados, para exercerem funções nestes 
Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2) e 4, da 
Lei n.º 14/2009, em vigor, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, 
da Lei n.º 12/2015, em vigor:

Hoi Sut Ieng, progredindo para adjunta-técnica principal, 2.º 
escalão, índice 365, a partir de 30 de Setembro de 2022;

Cho Un Mei, progredindo para técnica superior assessora, 3.º 
escalão, índice 650, a partir de 2 de Outubro de 2022;

Chao Pek Sim, Wong Pou Hong, Vong Hoi Hong e Wong Si 
Ian, progredindo para adjuntas-técnicas especialistas, 3.º esca-
lão, índice 430, a partir de 2 de Outubro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 17 de Outubro de 2022: 

Vera Helena Boa-Nova e Moreira dos Santos Ferreira Ribeiro 
— renovada a comissão de serviço, pelo período de um ano, 
como chefe do Departamento Técnico-Jurídico destes Ser-
viços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir capa-
cidade de gestão e experiência profissional adequadas para 
o exercício das suas funções, a partir de 17 de Dezembro de 
2022.

 Por despachos do director, de 26 de Outubro de 2022:

Leong I Man e Ieong Chio Keng, técnicas principais, 2.º escalão, 
área de comunicação oral e escrita em língua chinesa — 
nomeadas, definitivamente, técnicas especialistas, 1.º escalão, 
área de comunicação oral e escrita em língua chinesa, índice 
505, da carreira de técnico do quadro do pessoal destes Ser-
viços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei 
n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea 
a), do ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 28 de Outubro de 2022. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 21 de Setembro de 2022:

Lam Mei Lin, Fok Weng Fan, Hoi Keng Min, Yik Vai In e Ip 
Wai Man, adjuntos-técnicos especialistas, 2.º escalão, pro-
vidos em regime de contrato administrativo de provimento, 
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身 份 證 明 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009
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市 政 署

決 議 摘 錄

15/2009 26/2009

destes Serviços — alterada a cláusula 3.ª contratual para a 
mesma categoria, 3.º escalão, índice 430, nos termos do arti-
go 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir de 18 
de Setembro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 27 de Setembro de 2022:

Che Sok Ha, técnica superior assessora, 3.º escalão, da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
— prorrogada, por mais um ano, a sua requisição, nestes 
Serviços, para desempenhar as funções de técnica superior 
assessora principal, 1.º escalão, nos termos do artigo 34.º do 
ETAPM, vigente, a partir de 3 de Novembro de 2022.

Por despacho do signatário, de 27 de Setembro de 2022:

Chao Man Kit, técnico superior assessor, 1.º escalão, provido 
em regime de contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada a cláusula 3.ª contratual para a mesma 
categoria, 2.º escalão, índice 625, nos termos do artigo 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir de 23 de 
Setembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 26 de 
Outubro de 2022. — O Director dos Serviços, Liu Dexue.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 11 de Outubro 
de 2022:

Leong Kam Pan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 
650, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjuga-
do com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 9 de 
Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 27 de Outubro 
de 2022. — A Directora dos Serviços, substituta, Lo Pin Heng.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extracto de deliberação

Por deliberação do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, na sessão realizada em 30 de 
Setembro de 2022:

Chio Wai Meng — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como chefe do Departamento de Zonas 
Verdes e Jardins, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 
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批 示 摘 錄
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e artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por 
possuir experiência e capacidade profissional adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 1 de Dezembro 
de 2022.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 17 de Outubro 
de 2022. — A Administradora do Conselho de Administração 
para os Assuntos Municipais, To Sok I.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 18 de Outubro de 2022:

1. Chu Weng Kuan, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-
tor 118850 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 19 de Setembro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Wong Ka I, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
120260 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 19 de Setembro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Chang Ngan Leng, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 118591 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
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107/85/M

250

2/2011 1/2014

ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 19 de Setembro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 315 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Lam Sao Nam, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
119423 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 19 de Setembro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Iau Wai Kei, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
119083 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 19 de Setembro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 280 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Ho Sai Hong, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
118966 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 19 de Setembro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.
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2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 21 de Outubro de 2022:

1. Lei Kuok Mei, subchefe, 3.º escalão, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, com o número de subscritor 119580 do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do servi-
ço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, 
em vigor, ou seja, aposentação voluntária por requerimen-
to — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 1 de 
Outubro de 2022, uma pensão mensal correspondente ao 
índice 300 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Wong Mei Chan, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 120308 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 6 de Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 315 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Tam Peng Keong, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
120073 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 6 de 
Outubro de 2022, uma pensão mensal correspondente ao ín-
dice 280 da tabela em vigor, calculada nos termos do artigo 
264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos 
do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, acrescida 
do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos 
dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o 
artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Ho Keng Tang, subchefe, 3.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 108839 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
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ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 1 de Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 300 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Ho Wai Keong, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 114707 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 6 de Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 330 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 31 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 24 de Outubro de 2022:

1. Ho Chi Veng, chefe de serviço médico, 3.º escalão, dos Ser-
viços de Saúde, com o número de subscritor 149764 do Re-
gime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço 
de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, 
em vigor, ou seja, aposentação voluntária por declaração 
— fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 8 
de Outubro de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 675 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 25 de Outubro de 2022:

1. Pang Ka I e Ao Keng Son, viúva e filho de Ao Wai Kei, que 
foi guarda principal, do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública, com o número de subscritor 144746 do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência — fixada, nos termos do artigo 
1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, 
com início em 18 de Junho de 2022, uma pensão mensal a 
que corresponde o índice 125 correspondente a 50% da pen-
são do falecido, nos termos do artigo 264.º, n.º 4, conjugado 
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6040630 8/2006

25/96/M

8/2006

奬

奬

Isabel Alexandra Gomes de Carvalho

6062618 8/2006

25/96/M

8/2006

6179973

8/2006

com o artigo 271.º, n.os 1 e 10, do ETAPM, em vigor, a que 
acresce o montante relativo a 50% dos 5 prémios de antigui-
dade do mesmo, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 2/2011 e 
da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na tota-
lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Fixação das taxas de reversão

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 19 de Outubro de 2022:

Ramesh Kumar Karki, guarda da Direcção dos Serviços Cor-
reccionais, com o número de contribuinte 6040630, cancela-
da a inscrição no Regime de Previdência em 29 de Setembro 
de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, 
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito 
no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 
100% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» e 
94% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
completar 23 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diplo-
ma; determinado não ter o mesmo direito ao saldo da «Conta 
Especial», nos termos do artigo 40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, 
por o motivo de cancelamento da inscrição não corresponder 
ao estipulado no artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, 
em vigor; e determinado não ter o mesmo direito ao prémio 
de prestação de serviço a longo prazo, nos termos do artigo 
21.º, n.º 1, do mesmo diploma, por contar menos de 25 anos de 
tempo de contribuição para efeitos do cálculo do prémio de 
prestação de serviço a longo prazo.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 21 de Outubro de 2022:

Isabel Alexandra Gomes de Carvalho, técnica superior do Ins-
tituto Cultural, com o número de contribuinte 6062618, can-
celada a inscrição no Regime de Previdência em 1 de Julho 
de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em 
vigor — fixada a taxa de reversão a que tem direito no âmbito 
do Regime de Previdência, correspondente a 94% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 23 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, alínea 2), do mesmo diploma; 
e determinado não ter a mesma direito ao saldo da «Conta 
Especial», nos termos do artigo 40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, 
por o motivo de cancelamento da inscrição não corresponder 
ao estipulado no artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, 
em vigor.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 25 de Outubro de 2022:

Kuan Heng Choi, auxiliar da Polícia Judiciária, com o número 
de contribuinte 6179973, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 1 de Outubro de 2022, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 1, alínea 3), da Lei n.º 8/2006, em vigor — 
fixadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito do 
Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos saldos 
da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta das 
Contribuições da RAEM», nos termos do artigo 14.º, n.os 1 e 
2, do mesmo diploma.
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6216208
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6267430 8/2006

–––––––

 

印 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

160

14/2009

12/2015

160

–––––––

 

Lai Sau Ieng, auxiliar de enfermagem dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 6216208, cancelada a ins-
crição no Regime de Previdência em 19 de Abril de 2022, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor 
— fixada a taxa de reversão a que tem direito no âmbito do 
Regime de Previdência, correspondente a 100% do saldo da 
«Conta das Contribuições Individuais», nos termos dos arti-
gos 15.º, n.º 4, e 14.º, n.º 1, alínea 1), da lei acima referida.

Ao Ieong Wai Chong, instruendo do CFI da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, com o número 
de contribuinte 6267430, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 30 de Setembro de 2022, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixada a taxa 
de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Pre-
vidência, correspondente a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais», nos termos dos artigos 15.º, n.º 4, 
e 14.º, n.º 1, alínea 1), da lei acima referida.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 27 de Outubro de 2022. — A Presidente 
do Conselho de Administração, substituta, Fátima Conceição 
da Rosa.

IMPRENSA OFICIAL

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 25 de Outubro de 2022:

Lo Lok Pan, operário qualificado, 1.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, desta 
Imprensa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato com referência à categoria de operário qualificado, 
2.º escalão, índice 160, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, alínea 
1), da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos», conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, 
da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos», a partir de 14 de Outubro de 2022.

Lei Tek Lon, operário qualificado, 1.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, desta 
Imprensa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato com referência à categoria de operário qualificado, 
2.º escalão, índice 160, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, alínea 
1), da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos», conjugado com o artigo 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», a partir de 14 de Outubro de 2022.

–––––––

Imprensa Oficial, aos 26 de Outubro de 2022. — A Adminis-
tradora, Leong Pou Ieng.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extractos de despachos

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

Fong Ka Weng, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do refe-
rido contrato com referência à mesma categoria, 2.º escalão, 
índice 455, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, 
da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 21 de Setembro de 2022.

Por despacho do signatário, de 26 de Setembro de 2022:

Teresinha Veng Peng Luiz, técnica superior assessora prin-
cipal, 4.º escalão, índice 735, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, destes Serviços — renovado o 
referido contrato, pelo período de um ano, com referência à 
mesma categoria e escalão, nos termos do artigo 4.º, n.º 2, 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 
26 de Novembro de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lei Kuok Ian, motoris-
ta de ligeiros, 9.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento sem termo destes Serviços, cessará as suas fun-
ções, por ter atingido o limite de idade, nos termos do artigo 
44.º do ETAPM, em vigor, a partir de 22 de Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 24 de 
Outubro de 2022. — O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 29 de Junho de 2022:

Chu Hou In, Ao Ieong Sio Mei, Si Man Kit, Leong Weng Kei 
e Kou Weng Hong, classificados em 7.º, 9.º, 13.º, 17.º e 27.º 
lugares, respectivamente, no concurso a que se refere a lis-
ta inserta no Boletim Oficial n.º 19/2022, II Série, de 11 de 
Maio — admitidos à frequência do curso de formação para 
investigadores criminais estagiários desta Polícia, em regi-
me de comissão de serviço, de 6 de Outubro de 2022 a 10 de 
Março de 2023, mantendo-se os vencimentos dos lugares de 
origem, índices 280, 290, 270, 290 e 270, nos termos do artigo 
7.º, n.º 3, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 4/2017, e dos artigos 5.º, n.os 1, alínea 2), 2, 4, 5 e 6, 6.º, n.os 1 
e 2, alínea 2), e 34.º, n.º 1, da Lei n.º 17/2020, conjugado com 
o artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 36/2020.

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

12/2015

455

735 2/2021 12/2015

聲 明

–––––––

 

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

c 12/2015

Lei Sio In, Ieong Man In, Wong Wai Kin, Kuok Weng Ieng, 
Chio Hou In, Si Mei Iong, Ho Chon U, Ho Si Weng, Chu Ka 
Kei, Si Chio Hong, Auyong Gerardo Armando, Chau Ho 
Yin, Lam Wai Seng, Suen Chan Him, Sin Cheok In, Man Ioi 
Kei, Wong Man Chi, Liang Ziyang, Chan Chi Seng, Chong 
Si Man, Chan Pui Kei, Pang Wan U e Mok Ka Kit, classi-
ficados em 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º, 14.º, 15.º, 
16.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 25.º, 26.º, 28.º e 29.º lugares, 
respectivamente, no concurso a que se refere a lista inserta 
no Boletim Oficial n.º 19/2022, II Série, de 11 de Maio — 
admitidos à frequência do curso de formação para investi-
gadores criminais estagiários desta Polícia, em regime de 
contrato administrativo de provimento, de 6 de Outubro de 
2022 a 10 de Março de 2023, sendo remunerados pelo índice 
250 da tabela de vencimentos em vigor, nos termos dos ar-
tigos 3.º, n.º 2, 4.º, 5.º, n.º 3, alínea 1), e 7.º da Lei n.º 12/2015, 
e dos artigos 5.º, n.os 1, alínea 2), 2, 4, 5 e 6, 6.º, n.os 1 e 2, 
alínea 1), e 34.º, n.º 1, da Lei n.º 17/2020, conjugado com o 
artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 36/2020.

Por despacho do subdirector desta Polícia, de 19 de 
Setembro de 2022:

Lei Cheok Hin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do respectivo contrato administrativo de provimento sem 
termo progredindo para técnico de ciências forenses espe-
cialista, 4.º escalão, índice 620, nesta Polícia, nos termos 
do artigo 18.º, alínea 2), da Lei n.º 17/2020, vigente, e do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos, vigente, e do artigo 11.º, n.º 1, 
da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, conjugados 
com o artigo 118.º, n.o 2, alínea a), do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com referência ao disposto no 
n.º 1, alínea 2), ponto (8) do despacho do director da Polícia 
Judiciária n.º 2/DIR-PJ/2022, publicado no Boletim Oficial 
da RAEM n.º 29/2022, II Série, de 20 de Julho, a partir de 
30 de Agosto de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Kuan Heng Choi, ex-
-auxiliar, 3.º escalão, em regime de contrato administrativo de 
provimento sem termo, cessou funções nesta Polícia, a partir 
de 1 de Outubro de 2022, por motivo de falecimento.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 25 de Outubro de 2022. — O Director, 
Sit Chong Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 27 de Julho de 2022:

Seak Iok Keng, auxiliar, 10.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo nestes Serviços, 
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琼
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–––––––

 

金 融 情 報 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

por ter atingido o limite de idade, o contrato administrativo 
de provimento sem termo caducou desde 24 de Outubro de 
2022, tendo cessado as suas funções desde a mesma data, nos 
termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea c), e 2, do ETAPM, vigente, 
conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015.

Leong Sio Chong, operário qualificado, 6.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo nes-
tes Serviços, por ter atingido o limite de idade, o contrato 
administrativo de provimento sem termo caducou desde 19 
de Outubro de 2022, tendo cessado as suas funções desde 
a mesma data, nos termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea c), e 
2, do ETAPM, vigente, conjugado com a alínea 1) do artigo 
15.º da Lei n.º 12/2015.

Por despachos da signatária, de 7 de Outubro de 2022:

Cheong I Lei, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
430, em regime de contrato administrativo de provimento 
sem termo (período experimental) — autorizada a continuar 
a exercer funções nestes Serviços, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo, nos termos dos 
artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 16 de Novem-
bro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, para exercerem as 
funções indicadas na DSFSM, pelo período de dois anos, a 
partir das datas indicadas, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015:

A partir de 15 de Novembro de 2022:

Lin Jianlan como auxiliar, 2.º escalão, índice 120.

A partir de 16 de Novembro de 2022:

Cheong U Cheong como técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, índice 430.

Por despacho da signatária, de 18 de Outubro de 2022:

Lai Neng Kuan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu CAP ascendendo a técnica superior assessora prin-
cipal, 1.º escalão, índice 660, nestes Serviços, nos termos 
do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, vigente, e do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 24 de Outubro de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Extracto de despacho

Por despacho da coordenadora do Gabinete, de 30 de 
Setembro de 2022:

Kwong Hing Sze — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para assistente técnica administrativa especialista, 2.º esca-



N.º 44 — 3-11-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16459

315

–––––––

 

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄
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765
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琼
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lão, índice 315, neste Gabinete, nos termos dos artigos 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), e 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), a partir de 30 de Setembro de 2022.

–––––––

Gabinete de Informação Financeira, aos 21 de Outubro de 
2022. — A Coordenadora do Gabinete, substituta, Fong Iun 
Kei.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 26 de Setembro de 2022:

Ao In Heng e Tam Hei Meng — renovadas as comissões de ser-
viço, como inspectores escolares, por mais um ano, nos termos 
dos artigos 27.º do Regulamento Administrativo n.º 40/2020 
«Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços 
de Educação e de Desenvolvimento da Juventude», e 8.º do 
Decreto-Lei n.º 26/97/M, de 30 de Junho, a partir de 14 de 
Novembro de 2022.

Por despachos do subdirector, substituto, destes Serviços, 
de 12 de Outubro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento para as carreiras, escalões, índices e datas a 
cada um indicados, para exercerem funções nestes Serviços, 
nos termos dos artigos 7.º, 27.º e dos mapas I e IV anexos 
à Lei n.º 12/2010 «Regime das Carreiras dos Docentes e 
Auxiliares de Ensino das Escolas Oficiais do Ensino Não 
Superior», e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e 7.º da Lei n.º 4/2021 «Alteração ao “Estatuto do Pessoal 
Docente da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvol-
vimento da Juventude”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, 
de 1 de Novembro»:

Ng Chon Wa e Leong Iao Cheng, para docentes do ensino 
secundário de nível 1, 11.º escalão, índice 765, a partir de 7 de 
Setembro de 2022 e de 24 de Setembro de 2022, respectiva-
mente;

Hon Iok, para docente do ensino secundário de nível 1, 9.º 
escalão, índice 680, a partir de 18 de Setembro de 2022;

Lao Chou Io e Wong Pui Mui, para docentes do ensino 
secundário de nível 1, 7.º escalão, índice 615, a partir de 4 de 
Setembro de 2022;

Vong Chio Keng e Vong Lai I, para docentes dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (primário), 11.º escalão, índice 
735, a partir de 7 de Setembro de 2022 e de 9 de Setembro de 
2022, respectivamente;
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Ma Oi I, para docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 (primário), 9.º escalão, índice 650, a partir de 17 de 
Setembro de 2022;

Ana Maria Brito da Rosa Ferreira, para docente dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (primário), 7.º escalão, índice 590, 
a partir de 3 de Setembro de 2022.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento para as carreiras, escalões, índices e datas a 
cada uma indicadas, para exercerem funções nestes Servi-
ços, nos termos dos artigos 11.º e do mapa VI anexo à Lei 
n.º 12/2010 «Regime das Carreiras dos Docentes e Auxilia-
res de Ensino das Escolas Oficiais do Ensino Não Superior» 
e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Choi Kam Leng, para auxiliar de ensino, 8.º escalão, índice 
400, a partir de 29 de Setembro de 2022;

Kuan Weng Si, para auxiliar de ensino, 7.º escalão, índice 
380, a partir de 26 de Setembro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, categorias, escalões, índices 
e datas a cada um indicados, para exercerem funções 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º e dos mapas 2 
e 20 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterada pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada pela 
Lei n.º 2/2021:

Carla Sofia Rodrigues da Luz Silva, para técnica superior 
assessora, 3.º escalão, índice 650, a partir de 11 de Setembro de 
2022;

Lei Chi San, para técnica superior assessora, 2.º escalão, 
índice 625, a partir de 23 de Setembro de 2022;

Chan Chak San e Vu Ut Un, para técnicos superiores assesso-
res, 2.º escalão, índice 625, a partir de 30 de Setembro de 2022;

Cheok Lai Man, para técnica especialista, 3.º escalão, índice 
545, a partir de 29 de Setembro de 2022;

Chao Man Long, Choi Lao Nei, Lam Un Kei, Leong Chi 
Fong e Pun Tak Pan, para técnicos especialistas, 2.º escalão, 
índice 525, a partir de 23 de Setembro de 2022;

Chong Kin Man, Lao Sio Ieng, So Kin Ying e Wong Ka 
Hong, para técnicos principais, 2.º escalão, índice 470, a partir 
de 16 de Setembro de 2022;

Lei Lai Chan e Kou Hoi Kit, para técnicos principais, 2.º 
escalão, índice 470, a partir de 23 de Setembro de 2022 e de 30 
de Setembro de 2022, respectivamente;

Chou Sut Chong, para adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, 
índice 430, a partir de 11 de Setembro de 2022;

Chio U Chan, para adjunta-técnica principal, 2.º escalão, 
índice 365, a partir de 16 de Setembro de 2022;
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文 化 局

批 示 摘 錄

12/2015

Chan Ian I, para adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, 
índice 275, a partir de 30 de Setembro de 2022;

Sin Ka Kei, para motorista de pesados, 2.º escalão, índice 
180, a partir de 14 de Setembro de 2022;

Ng Chon Teng e Fong Choi Hong, para operárias qualifica-
das, 2.º escalão, índice 160, a partir de 2 de Setembro de 2022 e 
de 17 de Setembro de 2022, respectivamente;

Chan Weng Hong, Cheang Oi Kei, Chen Qing, Chio Mei 
Mei Maria, Fan Pui I, Fu Su In, Iao Iok Iam e Lam Wai Hong, 
para operários qualificados, 2.º escalão, índice 160, a partir de 
7 de Setembro de 2022;

Ho Fong Mei, Kwan Yim Heung Mondy, Lei Choi Leng e 
Lou Iok Sim, para operárias qualificadas, 2.º escalão, índice 
160, a partir de 14 de Setembro de 2022;

Vong Pou Iok e Chan Sio Ha, para auxiliares, 9.º escalão, ín-
dice 220, a partir de 25 de Setembro de 2022 e de 29 de Setem-
bro de 2022, respectivamente;

Ng In Wai e Sio Kun Cheong, para auxiliares, 2.º escalão, 
índice 120, a partir de 7 de Setembro de 2022.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, categorias, escalões, índices 
e datas a cada uma indicadas, para exercerem funções nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009 
«Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços 
Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 5.º, n.º 1, 
alínea 2), e n.º 2, 12.º, e do mapa 2 do anexo II da Lei n.º 2/2021, 
e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Chan Cheng Cheng, Chan Ion Keng, Choi Kin Fun, Mak In 
I, Tam Mei Leng, Tam Weng Chi e Wong Lai Chio, para assis-
tentes técnicas administrativas especialistas, 2.º escalão, índice 
315, a partir de 23 de Setembro de 2022.

–––––––

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

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Outubro de 2022:

Liu Chenchen, docente do ensino secundário de nível 1, 2.º escalão, 
deste Instituto — celebrado o contrato administrativo de 
provimento de longa duração, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, 
alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 14 de Setembro 
de 2022.
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–––––––

 

衛 生 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

Os trabalhadores abaixo mencionados deste Instituto — celebra-
dos os contratos administrativos de provimento sem termo, 
nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, 
a partir das datas a seguir indicadas:

A partir de 3 de Setembro de 2022:

Iong Man Kit, como técnico principal, 1.º escalão.

 A partir de 17 de Setembro de 2022:

Lei Kuan Leong, como fotógrafo e operador de meios audio-
visuais principal, 1.º escalão.

Por despachos da signatária, de 20 de Outubro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento progredindo para o escalão imediato, neste 
Instituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º 
da Lei n.º 14/2009, a partir de 28 de Outubro de 2022:

Ng Mei Kun, para técnica superior assessora, 2.º escalão, ín-
dice 625;

Wu Hin Leong, para adjunto-técnico principal, 2.º escalão, 
índice 365.

Por despachos da presidente, substituta, deste Instituto, 
de 24 de Outubro de 2022:

Wu Xu, Luo Qi e Liu Mingyan — alterada, por averbamento, 
a cláusula 5.ª, n.º 1, dos seus contratos individuais de traba-
lhos, progredindo para docentes do ensino secundário de 
nível 2, 6.º escalão, índice 555, do Conservatório de Macau 
deste Instituto, nos termos do artigo 7.º, n.os 1, 2 e 6, da Lei 
n.º 12/2010, a partir de 25 de Outubro de 2022.  

–––––––

Instituto Cultural, aos 27 de Outubro de 2022. — A Presi-
dente do Instituto, Leong Wai Man.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 25 de Maio de 
2022:

Hao Chou Kuan — contratado por contrato administrativo de 
provimento, como médico assistente, 1.º escalão, por um 
período experimental de seis meses, nos termos do n.º 2 do 
artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 13 de Junho de 2022.

Wong Ka Tong — contratado por contrato administrativo de 
provimento, como médico assistente, 1.º escalão, por um 
período experimental de seis meses, nos termos do n.º 2 do 
artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 14 de Junho de 2022.
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Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 6 de Junho de 2022:

As internas do internato complementar abaixo mencionadas, des-
tes Serviços — renovadas as comissões de serviço, nos termos 
da alínea 5) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 18/2020, do 
n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, 
alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019, do 
mapa 2 do anexo à Lei n.º 10/2010, alterado pela Lei n.º 18/2020, 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, da alínea a) do n.º 1 e da alí-
nea b) do n.º 2 do artigo 23.º do ETAPM, vigente, a partir das 
datas a seguir indicadas:

Tong Sut Sin e Ho Wa, a partir de 1 de Julho de 2022 a 31 de 
Outubro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 13 de Julho de 
2022:

Chan Vai Man, Fong Wai Teng, Lam Mui Cheng e Tam Hun 
Lai, inspectores sanitários especialistas principais, 1.º esca-
lão, contratados por contratos administrativos de provimen-
to, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª dos contratos com referência à categoria de inspector 
sanitário especialista principal, 2.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
do artigo 8.º da Lei n.º 8/2010, e da alínea 2) do n.º 1 do 
artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
com efeitos retroactivos a partir de 8 de Julho de 2022, ao 
abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Ho Weng Chi, inspectora sanitária especialista principal, 1.º 
escalão, contratada por contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato com referência à categoria de inspector 
sanitário especialista principal, 2.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, do 
artigo 8.º da Lei n.º 8/2010, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
de 24 de Julho de 2022.

Cheang Io Wa, enfermeira de grau I, 3.º escalão, contratada 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, alte-
rada pela Lei n.º 18/2020, com efeitos retroactivos a partir 
de 1 de Setembro de 2021, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Choi Mio Tim, enfermeira de grau I, 3.º escalão, contratada 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, alte-
rada pela Lei n.º 18/2020, com efeitos retroactivos a partir 
de 12 de Setembro de 2021, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 
do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
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Ferreira Moutinho, Vitor Manuel

Cheong Tan Chi, enfermeira de grau I, 3.º escalão, contratada 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, alte-
rada pela Lei n.º 18/2020, com efeitos retroactivos a partir 
de 30 de Junho de 2022, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chong Hang Tou, enfermeira de grau I, 3.º escalão, contratada 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, alte-
rada pela Lei n.º 18/2020, com efeitos retroactivos a partir 
de 15 de Março de 2022, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Pan Yongzhao, médico geral, 1.º escalão, contratado por contra-
to administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência à 
categoria de médico geral, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 17.º 
da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, e da alínea 
2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 16 de Dezem-
bro de 2021, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 118.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despacho do director dos Serviços, de 18 de Julho de 
2022:

Chang Tou — contratado por contrato administrativo de provi-
mento, como médico assistente, 1.º escalão, por um período 
experimental de seis meses, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º e 
do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
a partir de 1 de Agosto de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 19 de Julho de 
2022:

Ferreira Moutinho, Vitor Manuel — rescindido, a seu pedido, 
o contrato individual de trabalho, como técnico superior 
assessor, 3.º escalão, nestes Serviços, a partir de 16 de Setem-
bro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 4 de Agosto de 
2022:

Lin Guinan — rescindido, a seu pedido, o contrato individual 
de trabalho, como médico assistente, 2.º escalão, nestes Serviços, 
a partir de 29 de Setembro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 10 de Agosto 
de 2022: 

Chan Chio — rescindido, a seu pedido, o contrato administra-
tivo de provimento sem termo, como auxiliar de serviços 
gerais, 5.º escalão, nestes Serviços, a partir de 13 de Setembro 
de 2022.
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Por despachos do director dos Serviços, de 16 de Agosto 
de 2022:

Ieong Lai Ha, inspectora sanitária especialista principal, 1.º 
escalão, contratada por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do contrato com referência à categoria de inspector 
sanitário especialista principal, 2.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
do artigo 8.º da Lei n.º 8/2010, e da alínea 2) do n.º 1 do 
artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
com efeitos retroactivos a partir de 8 de Julho de 2022, ao 
abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

So Lap Chung, médico consultor, 3.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de médico consultor, 4.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, do artigo 17.º da Lei n.º 10/2010, alterada 
pela Lei n.º 18/2020, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 
2 de Setembro de 2022.

Lao Un Hou, enfermeiro de grau I, 4.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 5.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, altera-
da pela Lei n.º 18/2020, a partir de 16 de Setembro de 2022.

Chan Wai Ngo, enfermeira de grau I, 3.º escalão, contratada 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, alte-
rada pela Lei n.º 18/2020, com efeitos retroactivos a partir 
de 29 de Janeiro de 2022, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Kuan Pui Yee, médica geral, 2.º escalão, contratada por contra-
to administrativo de provimento, destes Serviços — altera-
da, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referên-
cia à categoria de médico geral, 3.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, do 
artigo 17.º da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, e 
da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, altera-
da pela Lei n.º 2/2021, a partir de 18 de Setembro de 2022.

Wong Nga Ieng, enfermeira de grau I, 1.º escalão, contratada 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 2.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, altera-
da pela Lei n.º 18/2020, com efeitos retroactivos a partir de 
23 de Julho de 2022, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 
118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
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Por despacho do director dos Serviços, de 22 de Agosto 
de 2022:

Long Ka Meng — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo, como inspector sani-
tário principal, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 3 de 
Setembro de 2022.

Por despachos da subdirectora dos Serviços, substituta, 
da Área de Cuidados de Saúde Comunitários, de 19 de 
Outubro de 2022:

Wong Sok Chan — cancelada, a seu pedido, a autorização para 
o exercício da profissão de enfermeiro, licença integral 
n.º EI2229.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Si Tou Lon Sang — cancelada, a seu pedido, a autorização para 
o exercício da profissão de mestre de medicina tradicional 
chinesa, licença n.º C-0237.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 20 de Outubro de 
2022:

Chiang Tat Kuong — cancelada, a seu pedido, a autorização 
para o exercício da profissão de mestre de medicina tradi-
cional chinesa, licença n.º C-0317.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Sio Keng, assistente 
técnica administrativa especialista principal, 2.º escalão, nomeada, 
definitivamente, cessou as suas funções nestes Serviços, nos 
termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 25 de 
Agosto de 2022, data em que iniciou funções na Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego.

— Para os devidos efeitos se declara que Lou Wai Si, 
adjunta-técnica especialista, 2.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo, cessou as suas fun-
ções nestes Serviços, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em 
vigor, a partir de 7 de Setembro de 2022, data em que iniciou 
funções no Instituto de Acção Social.

— Para os devidos efeitos se declara que Gonçalves, Maria 
Elisa, enfermeira-especialista, 4.º escalão, cessou as suas fun-
ções nestes Serviços, no termo do prazo do seu contrato indivi-
dual de trabalho, a partir de 1 de Setembro de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Callanta Suclatan, 
Lilian, técnica de diagnóstico e terapêutica assessora, 4.º esca-
lão, em regime de contrato administrativo de provimento sem 
termo destes Serviços, rescindido o contrato, por atingir o 
limite de idade, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º 
do ETAPM, em vigor, conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 12 de Setembro de 2022.
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— Para os devidos efeitos se declara que Wong Mong Kuan, 
auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 5.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento de longa duração destes 
Serviços, rescindido o contrato, por atingir o limite de idade, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, em 
vigor, conjugado com a al ínea 1) do art igo 15.º da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 12 de Setembro de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Un Lai Kun, au-
xiliar de serviços gerais, 10.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo destes Serviços, res-
cindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, em vigor, conjuga-
do com a alínea 1) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 
13 de Setembro de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Lei Weng Tat, mo-
torista de pesados, 10.º escalão, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo destes Serviços, rescindido 
o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos da alínea 
c) do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, em vigor, conjugado com 
a alínea 1) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 14 de 
Setembro de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Ho Sio Chi, auxiliar 
de serviços gerais, 5.º escalão, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento sem termo destes Serviços, rescindido o 
contrato, por atingir o limite de idade, nos termos da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, em vigor, conjugado com a 
alínea 1) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 20 de Se-
tembro de 2022.
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INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Instituto, de 21 de Outubro 
de 2022:

Foi autorizada a mudança da sede da Companhia de Great 
Life Limitada, titular do alvará n.º 250 pertencente à Firma 
de Importação, Exportação e Venda por Grosso de Produ-
tos Farmacêuticos «Companhia de Great Life Limitada». O 
novo endereço da sede está situado na Estrada de D. Maria 
II, n.os 3-21, Edifício Industrial Cheong Long, 2.º andar H, 
Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Por despacho do presidente do Instituto, de 24 de Outubro 
de 2022:

Autorizada a emissão do alvará n.º 411 de Farmácia «DILI-
GENCIA V», com o local de funcionamento no Istmo de 
Ferreira do Amaral n.º 90, Choi Hong Un (Blocos I, II), r/c «H», 
Macau, ao senhor Cheang Hong Chio, com residência na 
Rua da Bacia Sul Precious Jade Garden, Lei Fai Kok, 7.º 
andar «D», Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 24 de Outubro de 2022. — O Presidente do Instituto, Choi 
Peng Cheong.

藥 物 監 督 管 理 局

批 示 摘 錄

250

3-21 2 H

 $408.00

V 411

90

H

7 D

 $408.00

–––––––
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Extracto de deliberação

Por deliberação do Conselho de Administração, na sessão 
realizada em 24 de Outubro de 2022:

Tam Pui I — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento de longa duração 
como técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, neste Fundo, ascenden-
do a técnica principal, 1.º escalão, índice 450, nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, conjugado com 
o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da 
publicação do presente extracto.

–––––––

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 26 de Outubro 
de 2022. — O Membro do Conselho de Administração, Chan 
Ka Io.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da presidente do Instituto, de 13 de Outubro 
de 2022:

Iu Ka In, técnico principal, 1.º escalão, contratado por contrato 
administrativo de provimento de longa duração, deste 
Instituto — renovado o referido contrato, pelo período de 
três anos, na mesma categoria e escalão, nos termos do artigo 
6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 
partir de 3 de Novembro de 2022.

Hoi Kin Chong, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
contratado por contrato administrativo de provimento, deste 
Instituto — renovado o referido contrato, pelo período de 
dois anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do seu contrato progredindo para técnico superior 
de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei 
n.º 2/2021, a partir de 16 de Novembro de 2022.

Ho Weng In e Lou Sio I, adjuntos-técnicos principais, 1.º es-
calão, contratados por contratos administrativos de provimento 
sem termo, deste Instituto — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos progredindo para adjuntos-
-técnicos principais, 2.º escalão, nos termos do artigo 
13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, a partir de 18 de Novembro 
de 2022.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 24 de Outubro 
de 2022. — A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

文 化 發 展 基 金

決 議 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

450

–––––––

 

澳 門 旅 遊 學 院

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

冲

2/2021 12/2015

4/2017

2/2021 14/2009

4/2017 2/2021

14/2009

–––––––
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土 地 工 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

14/2009

12/2015

–––––––

 

公 共 建 設 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

450

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS E 

CONSTRUÇÃO URBANA

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Departamento de Adminis-
tração, substituta, destes Serviços, de 10 de Outubro de 
2022:

Ho Wing Keong e Chong Io Sang — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento progredindo para técnico superior assessor, 3.º 
escalão, e adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, respecti-
vamente, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 9 de Outubro de 2022, manten-
do-se as demais condições contratuais.

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

Chan Ka Meng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento ascendendo 
a adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, nestes Serviços, 
nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei 
n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 em vigor, 
mantendo-se as demais condições contratuais.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, aos 
26 de Outubro de 2022. — O Director dos Serviços, Lai Weng 
Leong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Extracto de despacho

Por despachos do signatário, de 21 de Outubro de 2022:

Chan Nim Seong e Chan Kit Hou — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento com referência à categoria de adjunto-técnico espe-
cialista principal, 1.º escalão, índice 450, nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, 
em vigor, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da publi-
cação do presente extracto de despacho no Boletim Oficial 
da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 24 de Outubro 
de 2022. — O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.
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海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

12/2015

14/2009

660

14/2009

485

485  

12/2015

12/2015

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 28 de Setembro de 2022:

Ng Chi Wa — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 
n.os 1 e 5, da Lei n.º 12/2015, a partir de 24 de Novembro de 
2022.

Por despacho da signatária, de 29 de Setembro de 2022:

Kok I Iao — renovado o contrato administrativo de provimento 
de longa duração, pelo período de três anos, como técnica 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos ter-
mos do artigo 6.º, n.os 4 e 5, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 
de Dezembro de 2022.

Por despacho da signatária, de 14 de Outubro de 2022:

Leong Sek Kuan — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como técnica superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 
6.º, n.os 1 e 5, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Dezembro 
de 2022.

Por despachos da signatária, de 18 de Outubro de 2022:

Lou Man I — autorizada a mudança de categoria para técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, contratado 
por contrato administrativo de provimento sem termo, nos 
termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), vigente, a partir da data da publicação deste despacho 
no Boletim Oficial da RAEM.

Os trabalhadores abaixos mencionados — autorizada a mudança 
de categoria com referência às categorias e índices abaixo 
indicados, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), vigente, a partir da data da publicação 
deste despacho no Boletim Oficial da RAEM:

Tang Chi Hang, para técnico superior de 1.ª classe, 1.º esca-
lão, índice 485, contratado por contrato administrativo de pro-
vimento sem termo;

Io Ian, para técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 
485, contratado por contrato administrativo de provimento de 
longa duração. 

Por despachos da signatária, de 19 de Outubro de 2022:

Io Ian, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterado o seu contrato para contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, nos 
termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 24 de Setembro de 2022.

Sit Pou Kin, hidrógrafo principal, 1.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento de longa duração 
destes Serviços — alterado o seu contrato para contrato ad-
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–––––––

 

環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

625

4/2017 2/2021

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

660

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

180

–––––––

 

ministrativo de provimento sem termo, nos termos do artigo 
6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de 
Setembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 24 de Outubro de 2022. — A Directora dos Serviços, Wong 
Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 19 de Outubro de 2022:

Lao Wai Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento com referência à ca-
tegoria de técnico superior assessor, 2.º escalão, índice 625, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, 
da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.º 4/2017 e n.º 2/2021, 
conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 
21 de Outubro de 2022.

Por despachos do director, substituto, da Direcção dos Serviços 
de Protecção Ambiental, de 21 de Outubro de 2022:

Mok Tin Choi e Vong Pou Iu Veronica — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento com referência à categoria de técnico su-
perior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, nestes 
Serviços, nos termos da alínea 1) do n.º 1, n.º 2 e n.º 4 do 
artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.º 4/2017 
e n.º 2/2021, e do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021, conjugado com o n.º 2 do artigo 
4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data de publicação deste 
despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 24 de Outubro de 2022:

Fok Kam Keong Afonso — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato administrativo de provimento com refe-
rência à categoria de motorista de ligeiros, 4.º escalão, índice 
180, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.º 4/2017 e 
n.º 2/2021, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 28 de Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 25 de 
Outubro de 2022. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extractos de despachos

Por despacho do director da Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos, de 11 de Outubro de 2022:

Loi Son Keng — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como auxiliar, 5.º escalão, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 16 de Dezembro de 2022.

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

Chan Cheng Hou  — renovada a comissão de serviço, por mais um 
ano, como chefe do Centro Meteorológico para a Aeronáutica 
destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 18 
de Novembro de 2022, por possuir competência profissional e 
experiências adequadas para o exercício das suas funções.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 26 
de Outubro de 2022. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.

地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄

12/2015

琼

15/2009 26/2009

–––––––
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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Aviso

1. Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 25 de Outubro de 2022, nos termos do disposto no Re-
gulamento Administrativo n.º 13/2002, está aberto o concurso 
de admissão ao 15.º Curso de Formação de Instruendos dos 
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de 
Macau, para o preenchimento de 90 lugares vagos, devido à 
perda de recursos humanos. Os candidatos que forem aprova-
dos nas provas de selecção, serão admitidos para a frequência 
do curso de formação, segundo a ordem apresentada na lista de 
ordenação final. Os instruendos que concluírem com aproveita-
mento o referido curso, poderão ingressar como verificadores 
alfandegários da classe de agentes.

2. Requisitos gerais e especiais de admissão:

(1) Ser residente permanente da Região Administrativa Es-
pecial de Macau (RAEM), nos termos do artigo 97.º da Lei 
Básica da RAEM; 

(2) Ter capacidade para o exercício de funções públicas 
(refere-se ao artigo 13.º do Estatuto dos Trabalhadores da Ad-
ministração Pública de Macau, vigente); 

(3) Preencher os requisitos a que se referem os artigos 19.º 
e 20.º da Lei n.º 13/2021 e inexistência de quaisquer situações 
de inadmissibilidade previstas no n.º 1 do artigo 7.º do Regula-
mento Administrativo n.º 13/2002; 

(4) Ter, à data de admissão (data em que se afixa a ordenação 
final no local a ser publicado, por anúncio, no Boletim Oficial 
da RAEM), idade compreendida entre os 18 e 35 anos, já de-
vendo ter completado 18 anos de idade e não podendo com-
pletar 36 anos de idade, sendo no preenchimento de 90 lugares 
vagos, o número de candidatos aptos com idade superior a 30 
anos não deve ser superior a 15%, ou seja, 14 candidatos, a data 
de admissão é fixada em 1 de Novembro de 2023; 

(5) Ter boa compleição e robustez físicas comprovadas por 
Junta de Recrutamento, designada para o efeito; 

(6) Estar habilitado com o ensino secundário complementar; 

(7) Satisfazer as provas físicas; 

(8) Satisfazer as provas de conhecimentos gerais; 

(9) Satisfazer as provas psicotécnicas;

3. Documentos a apresentar no acto da inscrição: 

(1) Requerimento [poderá ser impresso após feita a inscrição 
on-line através da página electrónica dos Serviços de Alfânde-
ga da RAEM (SA) (página electrónica: http://www.customs.
gov.mo)]; 

海 關

通 告

13/2002

13/2021

13/2002

15% 14
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政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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(2) Cópia dos documentos comprovativos de habilitação li-
terária (deve-se mostrar os originais, para efeitos de autentica-
ção); 

(3) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 
da RAEM (deve-se mostrar o original, para efeitos de autenti-
cação); 

(4) Certificado de registo criminal emitido pela Direcção dos 
Serviços de Identificação; 

(5) Cópia do certificado de vacinação antitetânica válido 
(deve-se mostrar o original, para efeitos de autenticação);

(6) Declaração, com assinatura reconhecida notarialmente, 
em que os pais ou o tutor do candidato declarem que concor-
dam com a sua inscrição no curso em questão, se se tratar de 
menor (o modelo poderá ser impresso após feita a inscrição on-
-line); 

(7) Cópia do cartão de utente dos Serviços de Saúde.

4. Método, data e local para a inscrição: 

(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 RAEM, ou seja, de 
4 de Novembro a 15 de Novembro de 2022; os procedimentos 
de inscrição devem ser concluídos desde as 9,00 horas do pri-
meiro dia para a apresentação de candidaturas até ao último 
dia do prazo, sendo de segunda a quinta-feira, antes das 17,45 
horas, e sexta-feira, antes das 17,30 horas. 

(2) Os candidatos devem ter acesso, dentro do prazo para 
a apresentação de candidaturas, à página electrónica dos SA 
(http://www.customs.gov.mo), ou estar registados na conta 
única de acesso comum aos serviços públicos da RAEM para 
efectuar o preenchimento dos dados (caso os candidatos não 
tenham meios para navegar na internet, podem dirigir-se aos 
Serviços de Alfândega, localizados na Rua de S. Tiago da Bar-
ra, Doca D. Carlos I, SW, Macau, a fim de proceder à inscrição 
self-service, dentro do horário de expediente do prazo supra-
mencionado). 

(3) A inscrição está sujeita ao pagamento da taxa de candida-
tura na importância de $ 300,00 (trezentas patacas), o qual pode 
ser efectuado mediante a plataforma de pagamento on-line de 
«GovPay», ou efectuado pessoalmente, pelo próprio ou por qual-
quer outra pessoa, dentro do prazo de apresentação de candida-
turas 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), nos Serviços de Alfân-
dega, localizados na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos 
I, SW, Macau, através das seguintes formas de pagamento: em 
numerário ou por meio de terminal de pagamento «GovPay», 
nomeadamente por VISA, MasterCard, UnionPay, UnionPay 
Quick Pass, UnionPay App, Pagamento por Mobile Banking do 
Banco da China, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBC 
ePay, UePay, WeChat Pay e Alipay; ou por cartão Macau Pass e 
MPay. 

(4) Não são admitidos os candidatos que não tenham pago 
a taxa de candidatura, estando, porém, isentos de pagamento 
desta taxa os candidatos que, no acto de apresentação da can-
didatura, se encontrem em situação de carência económica 
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devidamente comprovada pelo Instituto de Acção Social, cuja 
verificação é efectuada no momento da apresentação da candi-
datura através do sistema de apresentação de candidaturas. 

(5) Paga a taxa de candidatura e feita a inscrição on-line, po-
dem os interessados marcar, via on-line, a data para a entrega 
dos documentos de candidatura, devendo dirigir-se aos Ser-
viços de Alfândega, localizados na Rua de S. Tiago da Barra, 
Doca D. Carlos I, SW, Macau, a fim de apresentar os documen-
tos referidos no ponto 3, no período de 18 de Novembro a 5 de 
Dezembro de 2022, conforme a hora marcada.

5. Vencimento: 

(1) O verificador alfandegário, 1.º escalão, da classe de agen-
tes, vence pelo índice 260 da tabela de vencimentos, fixada no 
Anexo III, a que se refere o n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 13/2021; 

(2) Ao abrigo do Anexo IV, a que se refere o n.º 1 do artigo 
34.º da Lei n.º 13/2021, os instruendos, durante o curso de for-
mação e no período de estágio, têm direito a auferir o venci-
mento com valor equivalente ao índice 220 da mesma tabela; e 

(3) Ao abrigo do n.º 3 do artigo 40.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 13/2002, os instruendos que frequentem o CFI no 
regime de comissão de serviço podem optar pelo vencimento 
de origem.

6. A Junta de Recrutamento é composta por:

Vogais efectivos

Presidente: Mak Vun In, comissária alfandegária. 

Vogais: Kong Kam Keong, médico;

Cheung Hiu Yin, médica;

Lam Wai Hong, médico.

Secretária: Leong Pek Si, verificadora principal alfandegária. 

Vogais suplentes

Presidente: Ng Chi Lam, comissária alfandegária. 

Vogais: Pintos Dos Santos, Ernesto, médico;

Tam Kwong Ho, médico;

Lao Kam U, médica.

Secretária: Ku Lai I, verificadora principal alfandegária. 

7. O Júri é composto por:

Vogais efectivos

Presidente: Tam Pek Choi, comissária alfandegária. 

Vogais: Ip Lap Pun, comissário alfandegário; 

U Chin Keong, subcomissário alfandegário. 
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Secretária: Do Nascimento Da Luz Anabela Carmo, subins-
pectora alfandegária. 

Vogais suplentes

Presidente: Mak Vun In, comissária alfandegária. 

Vogais: Ng Chi Lam, comissária alfandegária;

Lam Kin Kuan, subcomissário alfandegário. 

Secretária: Kuan Chon Lan, subinspectora alfandegária. 

8. Forma, conteúdo e critérios de selecção:

(1) Inspecção sanitária:

Vide os conteúdos e critérios do Anexo A, a que se refere o 
n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2002, 
vigente.

(2) Provas físicas: 

(1) Itens das provas: 

1) Corrida de 80 metros; 

2) Flexões de tronco;

3) Salto em comprimento;

4) Teste de Cooper; 

5) Flexões de braços (só para os candidatos masculinos);

6) Extensões de braços (só para os candidatos femininos);

7) Salto em altura;

8) Passagem de trave de equilíbrio;

9) Natação de 100 metros.

(2) Critérios das provas:

Vide o Anexo II indicado no Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 60/2022, o referido despacho encontra-se afixado 
no expositor do Edifício dos Serviços de Alfândega de Macau, 
e disponível na página electrónica destes Serviços: http://www.
customs.gov.mo.

(3) Especificações das provas: 

Vide o Anexo I indicado no Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 60/2022.

(3) Provas de conhecimentos gerais:

1) Itens das provas: 

— Compreensão linguística em línguas chinesa e inglesa; 

— Lógica linguística e matemática; 

— Aplicação geral de operações numéricas.
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2) Critérios de classificação:

Vide o artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2002 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 20/2022.

(4) Provas Psicotécnicas:

Referem-se aos critérios de classificação do artigo 21.º do 
Regulamento Administrativo n.º 13/2002, alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 20/2022.

9. Desde 3 de Novembro de 2022 até 30 de Novembro de 
2023, o calendário das provas acima referidas será afixado no 
expositor do Edifício dos Serviços de Alfândega, localizado na 
Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I, SW, e disponibili-
zadas no website destes Serviços.

10. O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 6/2002, da Lei n.º 2/2008, da Lei n.º 13/2021, do Regula-
mento Administrativo n.º 13/2002, do Regulamento Adminis-
trativo n.º 20/2022 vigentes e do Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 60/2022.

11. Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento, sendo tratados de acordo com a Lei 
n.º 8/2005.

Serviços de Alfândega, aos 27 de Outubro de 2022.

O Director-geral, Vong Man Chong.

(Custo desta publicação $ 10 987,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Aviso

Concurso para admissão ao curso de formação para acesso à 

categoria de escrivão do Ministério Público adjunto

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do 
Ex.mo Senhor Procurador, de 8 de Junho de 2022, se acha 
aberto o concurso condicionado para a selecção de quaren-
ta e quatro oficiais de justiça do Ministério Público para 
admissão ao curso de formação para acesso à categoria de 
escrivão do Ministério Público adjunto, nos termos da Lei 
n.º 7/2004 (Estatuto dos Funcionários de Justiça), do Regu-
lamento Administrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção 
e Formação dos Funcionários de Justiça) e do Regulamen-
to Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, Selecção e 
Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos 
Serviços Públicos), e ainda nos termos definidos no Estatu-
to dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente:

1 — Prazo e validade

O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da RAEM.
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O prazo de validade esgota-se com o preenchimento das va-
gas postas a concurso.

2 — Condições de candidatura

2.1 — Candidatos:

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

2.2 — Documentação a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópias dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas;

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

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

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

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

3 — Forma e local para apresentação de candidaturas

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

4 — Conteúdo funcional

Compete ao escrivão do Ministério Público adjunto assegu-
rar os trabalhos de expediente, instrução e tramitação proces-
suais que lhes sejam distribuídos.

5 — Vencimento

Vence pelo índice 390 da tabela indiciária de vencimentos, 
correspondente ao grau 2 da carreira de oficial de justiça do 
Ministério Público, constante do mapa 1, anexo à Lei n.º 7/2004 
(Estatuto dos Funcionários de Justiça).

6 — Método de selecção

O acesso à categoria de escrivão do Ministério Público ad-
junto depende de aproveitamento em curso de formação, cujo 
programa consta do Boletim Oficial da RAEM n.º 41, II Série, 
de 12 de Outubro de 2022.
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6.1.2

6.1.3

6.1 — Selecção para admissão ao curso de formação

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Código de Processo Administrativo Contencioso, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro;

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

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

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

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

(12) Decreto-Lei n.º 52/97/M, de 28 de Novembro — Orgânica 
das Secretarias dos Tribunais e do Ministério Público;

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

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

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

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

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

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

(19) Lei n.º 13/2012 (Regime geral de apoio judiciário).

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

6.1.3 — O local, data e horário para a realização da prova es-
crita constarão do aviso da lista final de candidatos admitidos.
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6.2 — Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 29.º do Regula-
mento Administrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e 
Formação dos Funcionários de Justiça), será estabelecida uma 
ordem dos candidatos aprovados no concurso de admissão con-
forme a classificação obtida, partindo do valor mais alto para o 
mais baixo.

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

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

8 — Locais de afixação das listas

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

9 — Legislações aplicáveis

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

10 — Composição do júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Cheong Kuok Chi, delegado do Procurador.

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

Wu Kit I, chefe-adjunta do Gabinete.

Vogais suplentes: Manuel Machado da Silva, secretário judi-
cial, substituto; e

Lee Hoi Sun, chefe de departamento.

Gabinete do Procurador, aos 26 de Outubro de 2022.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 8 121,00)
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CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2022 年 9 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de  Setembro de 2022
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Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 24 de Outubro de 2022.

A Conservadora, Liang Tsai I.

 $367,040.00
(Custo desta publicação $ 367 040,00)
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FUNDO DE PENSÕES

Aviso

Despacho Interno n.º 022/PRES/FP/2022

1. Nos termos da deliberação de delegação de competências 
proferida pelo Conselho de Administração do Fundo de Pen-
sões (FP), de 17 de Agosto de 2022, subdelego no chefe da Divi-
são de Apoio aos Subscritores do Regime de Aposentação e So-
brevivência, Chan Kim Meng, ou em quem o substitua nas suas 
ausências, faltas ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Proceder à coordenação e à gestão corrente da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

6) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente; 

8) Autorizar a actualização de dados do sistema informático 
dos subscritores do Regime de Aposentação e Sobrevivência;

9) Autorizar o abono e a cessação de subsídios, nomeada-
mente, de família, de residência, de nascimento, de casamento 
e de funeral às classes inactivas; 

10) Assinar guias de apresentação;

11) Autorizar a introdução de dados referentes às classes 
activas no sistema de aplicação do pessoal, existente no Depar-
tamento de Sistemas de Informação da Direcção dos Serviços 
de Finanças;

12) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em ar-
quivo, no âmbito das competências da subunidade que dirige, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

13)  Emitir declarações simples.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários e aos Serviços de 
Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

退 休 基 金 會

通 告

022/PRES/FP/2022

• 

• 

• 
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• 

 

 $3,273.00

三十日告示

 

 $827.00

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de 
Outubro de 2022.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

26 de Outubro de 2022).

Fundo de Pensões, aos 26 de Outubro de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 3 273,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Ma Sao Lap viúvo de Virginia 
Rosa Ferreira D’Almeida, que foi adjunto-técnico especialista, 
aposentada da Direcção dos Serviços de Administração e Fun-
ção Pública, requerido a pensão de sobrevivência deixada pela 
mesma, devem todos os que se julgam com direito à percepção 
da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, no prazo 
de trinta dias, a contar da data da publicação do presente édito 
no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem os seus 
direitos, pois que, não havendo impugnação será resolvida a 
pretensão do requerente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 28 de Outubro de 2022.

A Presidente do Conselho de Administração, substituta, 
Fátima Conceição da Rosa.

(Custo desta publicação $ 827,00)
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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/197335

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Loções de beleza; soros de beleza; 

loções corporais; cremes cosméticos para os cuidados 

da pele; preparações cosméticas, nomeadamente, 

loções para refirmar a pele; máscaras de beleza para 

o rosto; loções para uso cosmético; loções para a 

pele, rosto e corpo; soros antienvelhecimento não 

medicamentosos; soros não medicamentosos para 

a pele, rosto e corpo; cremes para a pele; loções 

pa ra a pele [c osmét icas]; másca ras pa ra a pele 

[cosméticos]; hidratantes para a pele; preparações 

para os cuidados da pele anti-rugas; geles de duche; 

champôs; loções para os cabelos; condicionador para 

o cabelo; amaciadores para o cabelo; preparações 

para o banho, não sendo para fins medicinais; loções 

de banho; preparações cosméticas para o banho; 

preparações para higiene pessoal; sabonete; sais 

de banho; pérolas de banho perfumadas; óleos e 

espuma para o banho; cosmét icos; preparações 

cosméticas para os cuidados da pele; preparações para 

desmaquilhagem; preparações para maquilhagem; 

produtos de perfumaria; óleos essenciais; preparações 

antitranspirantes para higiene pessoal e desodorizantes 

para uso pessoal; preparações para os cuidados dos 

olhos não medicamentosas; loções para os olhos; 

geles para os olhos; produtos para os cuidados da pele 

não medicamentosos; cremes, loções, geles, séruns, 

tónicos, produtos de limpeza e esfoliantes para os 

cuidados da pele, não medicamentosos; produtos para 

os cuidados da pele antirrugas, não medicamentosos; 

creme para branquear a pele; preparações de proteção 

solar; esfoliantes para o corpo; esfoliantes para a pele; 

preparações cosméticas com efeito de emagrecimento 

de corpo; estojos de cosmética; produtos para limpar 

próteses dentárias; pastas de dentes, pastas de dentes 

para branqueamento; sabonete não medicamentoso; 

óleos, geles, cremes e espuma de banho e duche; 

produtos para os cuidados dos cabelos; perfumes; 

óleos aromáticos; difusores de fragrâncias em junco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197336

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais; 

suplementos nutr ic iona is sob a for ma de geles; 

s u p lement o s d ie t ét i c o s c o nt end o c u rc u m i n a; 

suplementos vitamínicos e minerais; nutracêuticos 

para usar como um suplemento dietético sob a forma 

de geles potáveis; alimentos e substâncias dietéticos 

adaptados para uso médico; suplementos nutricionais 

para uso médico; compostos derivados de frutas, 

ervas medicinais ou extratos de plantas para usar 

como suplementos dietéticos; suplementos dietéticos; 

misturas de suplementos nutricionais em pó contendo 

composições probióticas; suplementos dietéticos 
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probióticos; suplementos dietéticos e nutricionais 

contendo farinha de arroz; suplementos dietéticos 

de proteína; suplementos proteicos sob a forma de 

batidos; suplementos dietéticos e nutricionais sob a 

forma de geles, pó, líquidos, cápsulas e comprimidos; 

substâncias alimentares sob a forma de geles, pó, 

l íquidos, cápsulas e comprimidos, todos para fins 

médicos; suplementos dietéticos para uso médico; 

bebidas de suplemento dietético; misturas em pó 

para bebidas de suplemento nutricional; suplementos 

alimentares para a saúde sob a forma de bebidas para 

fins médicos; extratos de frutas, ervas medicinais 

ou plantas sob a forma de cápsulas, comprimidos, 

concentrado líquido, pó e cristais para fins médicos; 

misturas em pó para bebidas contendo colagénio 

para fins médicos; suplementos medicinais à base de 

colagénio para alimentos; suplementos vitamínicos; 

bebidas à base de minerais (medicinais); suplementos 

dietéticos al imentares; suplementos al imentares; 

preparações de suplementos alimentares sob a forma 

l íquida; preparações de suplementos al imentares 

em pó; suplementos al imentares contendo frutas, 

ervas medicinais ou extratos de plantas; suplementos 

alimentares de colagénio em pó, não para fins médicos; 

suplementos al imentares de colagénio em forma 

líquida, não para fins médicos; misturas em pó para 

bebidas contendo espinheiro-marítimo, algas e aloe 

vera; suplementos alimentares contendo espinheiro-

-marítimo, algas e aloe vera.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197341

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho e por 

grosso de cosméticos e preparações para limpeza, 

serviços de marketing, de promoção, de publicidade; 

provisão de informação comercial, assistência na 

direção de negócios comerciais, serviços de agências 

de informações comerciais, d i fusão de anúncios 

publicitár ios, difusão [distr ibuição] de amostras, 

pesquisa [invest igação] de mercado e estudo de 

mercados; serviços de contabi l idade e auditor ia, 

serviços de agências de emprego, serviços de agências 

de importação-exportação e promoção de vendas [para 

terceiros]; todos incluídos na classe 35; assistência, 

serviços de assessoria e consultoria em planeamento 

comercial, análise de negócios comerciais, gestão de 

negócios comerciais, organização comercial, estudos 

de mercado e de clientes; serviços de venda a retalho 

on-line de produtos cuidado da pele, suplementos 

nutricionais e dietéticos, produtos de substitutos de 

refeições e bebidas, através de solicitação direta por 

distribuidores dirigida a utilizadores finais; serviços 

de merchandising; fornecimento de informações no 

domínio da venda direta e dos aspetos comerciais de 

desenvolvimento de indústria de pequenas empresas; 

serviços de venda a retalho de produtos cuidado da 

pele, suplementos nutricionais e dietéticos, produtos 

de substitutos de refeições e bebidas, através de 

sol ic itação d i reta por d ist r ibu idores d i r ig ida a 

utilizadores finais; serviços de venda por grosso de 

produtos cuidado da pele, suplementos nutricionais 

e dietéticos, produtos de substitutos de refeições e 

bebidas, através de solicitação direta por distribuidores 

dirigida a utilizadores finais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197342

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso a um website 

com informações em relação a estilo de vida saudável 

e de b em-e st a r; for ne c i mento de i n for maç õ e s 

sobre beleza; fornecimento de informações sobre 

suplementos dietéticos e nutrição; fornecimento de 

informações nos domínios de saúde e bem-estar; 

fornecimento de informações sobre a manutenção de 

estilo de vida saudável e emagrecimento.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197343

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Loções de beleza; soros de beleza; 

loções corporais; cremes cosméticos para os cuidados 

da pele; preparações cosméticas, nomeadamente, 

loções para refirmar a pele; máscaras de beleza para 

o rosto; loções para uso cosmético; loções para a 

pele, rosto e corpo; soros antienvelhecimento não 

medicamentosos; soros não medicamentosos para 

a pele, rosto e corpo; cremes para a pele; loções 

pa ra a pele [c osmét icas]; másca ras pa ra a pele 

[cosméticos]; hidratantes para a pele; preparações 

para os cuidados da pele anti-rugas; geles de duche; 

champôs; loções para os cabelos; condicionador para 

o cabelo; amaciadores para o cabelo; preparações 

para o banho, não sendo para fins medicinais; loções 

de banho; preparações cosméticas para o banho; 

preparações para higiene pessoal; sabonete; sais 

de banho; pérolas de banho perfumadas; óleos e 

espuma para o banho; cosmét icos; preparações 

cosméticas para os cuidados da pele; preparações para 

desmaquilhagem; preparações para maquilhagem; 

produtos de perfumaria; óleos essenciais; preparações 

antitranspirantes para higiene pessoal e desodorizantes 

para uso pessoal; preparações para os cuidados dos 

olhos não medicamentosas; loções para os olhos; 

geles para os olhos; produtos para os cuidados da pele 

não medicamentosos; cremes, loções, geles, séruns, 

tónicos, produtos de limpeza e esfoliantes para os 

cuidados da pele, não medicamentosos; produtos para 

os cuidados da pele antirrugas, não medicamentosos; 

creme para branquear a pele; preparações de proteção 

solar; esfoliantes para o corpo; esfoliantes para a pele; 

preparações cosméticas com efeito de emagrecimento 

de corpo; estojos de cosmética; produtos para limpar 

próteses dentárias; pastas de dentes, pastas de dentes 

para branqueamento; sabonete não medicamentoso; 

óleos, geles, cremes e espuma de banho e duche; 

produtos para os cuidados dos cabelos; perfumes; 

óleos aromáticos; difusores de fragrâncias em junco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197344

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais; 

suplementos nutr ic iona is sob a for ma de geles; 

s u p lement o s d ie t ét i c o s c o nt end o c u rc u m i n a; 

suplementos vitamínicos e minerais; nutracêuticos 

para usar como um suplemento dietético sob a forma 

de geles potáveis; alimentos e substâncias dietéticos 

adaptados para uso médico; suplementos nutricionais 

para uso médico; compostos derivados de frutas, 

ervas medicinais ou extratos de plantas para usar 

como suplementos dietéticos; suplementos dietéticos; 

misturas de suplementos nutricionais em pó contendo 

composições probióticas; suplementos dietéticos 

probióticos; suplementos dietéticos e nutricionais 

contendo farinha de arroz; suplementos dietéticos 

de proteína; suplementos proteicos sob a forma de 

batidos; suplementos dietéticos e nutricionais sob a 

forma de geles, pó, líquidos, cápsulas e comprimidos; 

substâncias alimentares sob a forma de geles, pó, 

l íquidos, cápsulas e comprimidos, todos para fins 

médicos; suplementos dietéticos para uso médico; 

bebidas de suplemento dietético; misturas em pó 

para bebidas de suplemento nutricional; suplementos 

alimentares para a saúde sob a forma de bebidas para 

fins médicos; extratos de frutas, ervas medicinais 

ou plantas sob a forma de cápsulas, comprimidos, 

concentrado líquido, pó e cristais para fins médicos; 

misturas em pó para bebidas contendo colagénio 

para fins médicos; suplementos medicinais à base de 

colagénio para alimentos; suplementos vitamínicos; 

bebidas à base de minerais (medicinais); suplementos 
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dietéticos al imentares; suplementos al imentares; 

preparações de suplementos alimentares sob a forma 

l íquida; preparações de suplementos al imentares 

em pó; suplementos al imentares contendo frutas, 

ervas medicinais ou extratos de plantas; suplementos 

alimentares de colagénio em pó, não para fins médicos; 

suplementos al imentares de colagénio em forma 

líquida, não para fins médicos; misturas em pó para 

bebidas contendo espinheiro-marítimo, algas e aloe 

vera; suplementos alimentares contendo espinheiro-

-marítimo, algas e aloe vera.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197349

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho e por 

grosso de cosméticos e preparações para limpeza, 

serviços de marketing, de promoção, de publicidade; 

provisão de informação comercial, assistência na 

direção de negócios comerciais, serviços de agências 

de informações comerciais, d i fusão de anúncios 

publicitár ios, difusão [distr ibuição] de amostras, 

pesquisa [invest igação] de mercado e estudo de 

mercados; serviços de contabi l idade e auditor ia, 

serviços de agências de emprego, serviços de agências 

de importação-exportação e promoção de vendas [para 

terceiros]; todos incluídos na classe 35; assistência, 

serviços de assessoria e consultoria em planeamento 

comercial, análise de negócios comerciais, gestão de 

negócios comerciais, organização comercial, estudos 

de mercado e de clientes; serviços de venda a retalho 

on-line de produtos cuidado da pele, suplementos 

nutricionais e dietéticos, produtos de substitutos de 

refeições e bebidas, através de solicitação direta por 

distribuidores dirigida a utilizadores finais; serviços 

de merchandising; fornecimento de informações no 

domínio da venda direta e dos aspetos comerciais de 

desenvolvimento de indústria de pequenas empresas; 

serviços de venda a retalho de produtos cuidado da 

pele, suplementos nutricionais e dietéticos, produtos 

de substitutos de refeições e bebidas, através de 

sol ic itação d i reta por d ist r ibu idores d i r ig ida a 

utilizadores finais; serviços de venda por grosso de 

produtos cuidado da pele, suplementos nutricionais 

e dietéticos, produtos de substitutos de refeições e 

bebidas, através de solicitação direta por distribuidores 

dirigida a utilizadores finais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197350

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso a um website 

com informações em relação a estilo de vida saudável 

e de b em-e st a r; for ne c i mento de i n for maç õ e s 

sobre beleza; fornecimento de informações sobre 

suplementos dietéticos e nutrição; fornecimento de 

informações nos domínios de saúde e bem-estar; 

fornecimento de informações sobre a manutenção de 

estilo de vida saudável e emagrecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197351

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : Loções de beleza; soros de beleza; 

loções corporais; cremes cosméticos para os cuidados 

da pele; preparações cosméticas, nomeadamente, 

loções para refirmar a pele; máscaras de beleza para 

o rosto; loções para uso cosmético; loções para a 

pele, rosto e corpo; soros antienvelhecimento não 

medicamentosos; soros não medicamentosos para 

a pele, rosto e corpo; cremes para a pele; loções 

pa ra a pele [c osmét icas]; másca ras pa ra a pele 

[cosméticos]; hidratantes para a pele; preparações 

para os cuidados da pele anti-rugas; geles de duche; 

champôs; loções para os cabelos; condicionador para 

o cabelo; amaciadores para o cabelo; preparações 

para o banho, não sendo para fins medicinais; loções 

de banho; preparações cosméticas para o banho; 

preparações para higiene pessoal; sabonete; sais 

de banho; pérolas de banho perfumadas; óleos e 

espuma para o banho; cosmét icos; preparações 

cosméticas para os cuidados da pele; preparações para 

desmaquilhagem; preparações para maquilhagem; 

produtos de perfumaria; óleos essenciais; preparações 

antitranspirantes para higiene pessoal e desodorizantes 

para uso pessoal; preparações para os cuidados dos 

olhos não medicamentosas; loções para os olhos; 

geles para os olhos; produtos para os cuidados da pele 

não medicamentosos; cremes, loções, geles, séruns, 

tónicos, produtos de limpeza e esfoliantes para os 

cuidados da pele, não medicamentosos; produtos para 

os cuidados da pele antirrugas, não medicamentosos; 

creme para branquear a pele; preparações de proteção 

solar; esfoliantes para o corpo; esfoliantes para a pele; 

preparações cosméticas com efeito de emagrecimento 

de corpo; estojos de cosmética; produtos para limpar 

próteses dentárias; pastas de dentes, pastas de dentes 

para branqueamento; sabonete não medicamentoso; 

óleos, geles, cremes e espuma de banho e duche; 

produtos para os cuidados dos cabelos; perfumes; 

óleos aromáticos; difusores de fragrâncias em junco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197352

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais; 

suplementos nutr ic iona is sob a for ma de geles; 

s u p lement o s d ie t ét i c o s c o nt end o c u rc u m i n a; 

suplementos vitamínicos e minerais; nutracêuticos 

para usar como um suplemento dietético sob a forma 

de geles potáveis; alimentos e substâncias dietéticos 

adaptados para uso médico; suplementos nutricionais 

para uso médico; compostos derivados de frutas, 

ervas medicinais ou extratos de plantas para usar 

como suplementos dietéticos; suplementos dietéticos; 

misturas de suplementos nutricionais em pó contendo 

composições probióticas; suplementos dietéticos 

probióticos; suplementos dietéticos e nutricionais 

contendo farinha de arroz; suplementos dietéticos 

de proteína; suplementos proteicos sob a forma de 

batidos; suplementos dietéticos e nutricionais sob a 

forma de geles, pó, líquidos, cápsulas e comprimidos; 

substâncias alimentares sob a forma de geles, pó, 

l íquidos, cápsulas e comprimidos, todos para fins 

médicos; suplementos dietéticos para uso médico; 

bebidas de suplemento dietético; misturas em pó 

para bebidas de suplemento nutricional; suplementos 

alimentares para a saúde sob a forma de bebidas para 

fins médicos; extratos de frutas, ervas medicinais 

ou plantas sob a forma de cápsulas, comprimidos, 

concentrado líquido, pó e cristais para fins médicos; 

misturas em pó para bebidas contendo colagénio 

para fins médicos; suplementos medicinais à base de 

colagénio para alimentos; suplementos vitamínicos; 

bebidas à base de minerais (medicinais); suplementos 

dietéticos al imentares; suplementos al imentares; 

preparações de suplementos alimentares sob a forma 

l íquida; preparações de suplementos al imentares 

em pó; suplementos al imentares contendo frutas, 

ervas medicinais ou extratos de plantas; suplementos 

alimentares de colagénio em pó, não para fins médicos; 

suplementos al imentares de colagénio em forma 

líquida, não para fins médicos; misturas em pó para 

bebidas contendo espinheiro-marítimo, algas e aloe 

vera; suplementos alimentares contendo espinheiro-

-marítimo, algas e aloe vera.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197357

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho e por 

grosso de cosméticos e preparações para limpeza, 

serviços de marketing, de promoção, de publicidade; 

provisão de informação comercial, assistência na 

direção de negócios comerciais, serviços de agências 

de informações comerciais, d i fusão de anúncios 

publicitár ios, difusão [distr ibuição] de amostras, 

pesquisa [invest igação] de mercado e estudo de 

mercados; serviços de contabi l idade e auditor ia, 

serviços de agências de emprego, serviços de agências 

de importação-exportação e promoção de vendas [para 

terceiros]; todos incluídos na classe 35; assistência, 

serviços de assessoria e consultoria em planeamento 

comercial, análise de negócios comerciais, gestão de 

negócios comerciais, organização comercial, estudos 

de mercado e de clientes; serviços de venda a retalho 

on-line de produtos cuidado da pele, suplementos 

nutricionais e dietéticos, produtos de substitutos de 

refeições e bebidas, através de solicitação direta por 

distribuidores dirigida a utilizadores finais; serviços 

de merchandising; fornecimento de informações no 

domínio da venda direta e dos aspetos comerciais de 

desenvolvimento de indústria de pequenas empresas; 

serviços de venda a retalho de produtos cuidado da 

pele, suplementos nutricionais e dietéticos, produtos 

de substitutos de refeições e bebidas, através de 

sol ic itação d i reta por d ist r ibu idores d i r ig ida a 

utilizadores finais; serviços de venda por grosso de 

produtos cuidado da pele, suplementos nutricionais 

e dietéticos, produtos de substitutos de refeições e 

bebidas, através de solicitação direta por distribuidores 

dirigida a utilizadores finais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197358

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso a um website 

com informações em relação a estilo de vida saudável 

e de b em-e st a r; for ne c i mento de i n for maç õ e s 

sobre beleza; fornecimento de informações sobre 

suplementos dietéticos e nutrição; fornecimento de 

informações nos domínios de saúde e bem-estar; 

fornecimento de informações sobre a manutenção de 

estilo de vida saudável e emagrecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197359

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Loções de beleza; soros de beleza; 

loções corporais; cremes cosméticos para os cuidados 

da pele; preparações cosméticas, nomeadamente, 

loções para refirmar a pele; máscaras de beleza para 

o rosto; loções para uso cosmético; loções para a 

pele, rosto e corpo; soros antienvelhecimento não 

medicamentosos; soros não medicamentosos para 

a pele, rosto e corpo; cremes para a pele; loções 

pa ra a pele [c osmét icas]; másca ras pa ra a pele 
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[cosméticos]; hidratantes para a pele; preparações 

para os cuidados da pele anti-rugas; geles de duche; 

champôs; loções para os cabelos; condicionador para 

o cabelo; amaciadores para o cabelo; preparações 

para o banho, não sendo para fins medicinais; loções 

de banho; preparações cosméticas para o banho; 

preparações para higiene pessoal; sabonete; sais 

de banho; pérolas de banho perfumadas; óleos e 

espuma para o banho; cosmét icos; preparações 

cosméticas para os cuidados da pele; preparações para 

desmaquilhagem; preparações para maquilhagem; 

produtos de perfumaria; óleos essenciais; preparações 

antitranspirantes para higiene pessoal e desodorizantes 

para uso pessoal; preparações para os cuidados dos 

olhos não medicamentosas; loções para os olhos; 

geles para os olhos; produtos para os cuidados da pele 

não medicamentosos; cremes, loções, geles, séruns, 

tónicos, produtos de limpeza e esfoliantes para os 

cuidados da pele, não medicamentosos; produtos para 

os cuidados da pele antirrugas, não medicamentosos; 

creme para branquear a pele; preparações de proteção 

solar; esfoliantes para o corpo; esfoliantes para a pele; 

preparações cosméticas com efeito de emagrecimento 

de corpo; estojos de cosmética; produtos para limpar 

próteses dentárias; pastas de dentes, pastas de dentes 

para branqueamento; sabonete não medicamentoso; 

óleos, geles, cremes e espuma de banho e duche; 

produtos para os cuidados dos cabelos; perfumes; 

óleos aromáticos; difusores de fragrâncias em junco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197360

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais; 

suplementos nutr ic iona is sob a for ma de geles; 

s u p lement o s d ie t ét i c o s c o nt end o c u rc u m i n a; 

suplementos vitamínicos e minerais; nutracêuticos 

para usar como um suplemento dietético sob a forma 

de geles potáveis; alimentos e substâncias dietéticos 

adaptados para uso médico; suplementos nutricionais 

para uso médico; compostos derivados de frutas, 

ervas medicinais ou extratos de plantas para usar 

como suplementos dietéticos; suplementos dietéticos; 

misturas de suplementos nutricionais em pó contendo 

composições probióticas; suplementos dietéticos 

probióticos; suplementos dietéticos e nutricionais 

contendo farinha de arroz; suplementos dietéticos 

de proteína; suplementos proteicos sob a forma de 

batidos; suplementos dietéticos e nutricionais sob a 

forma de geles, pó, líquidos, cápsulas e comprimidos; 

substâncias alimentares sob a forma de geles, pó, 

l íquidos, cápsulas e comprimidos, todos para fins 

médicos; suplementos dietéticos para uso médico; 

bebidas de suplemento dietético; misturas em pó 

para bebidas de suplemento nutricional; suplementos 

alimentares para a saúde sob a forma de bebidas para 

fins médicos; extratos de frutas, ervas medicinais 

ou plantas sob a forma de cápsulas, comprimidos, 

concentrado líquido, pó e cristais para fins médicos; 

misturas em pó para bebidas contendo colagénio 

para fins médicos; suplementos medicinais à base de 

colagénio para alimentos; suplementos vitamínicos; 

bebidas à base de minerais (medicinais); suplementos 

dietéticos al imentares; suplementos al imentares; 

preparações de suplementos alimentares sob a forma 

l íquida; preparações de suplementos al imentares 

em pó; suplementos al imentares contendo frutas, 

ervas medicinais ou extratos de plantas; suplementos 

alimentares de colagénio em pó, não para fins médicos; 

suplementos al imentares de colagénio em forma 

líquida, não para fins médicos; misturas em pó para 

bebidas contendo espinheiro-marítimo, algas e aloe 

vera; suplementos alimentares contendo espinheiro-

-marítimo, algas e aloe vera.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197365

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho e por 

grosso de cosméticos e preparações para limpeza, 

serviços de marketing, de promoção, de publicidade; 

provisão de informação comercial, assistência na 

direção de negócios comerciais, serviços de agências 

de informações comerciais, d i fusão de anúncios 

publicitár ios, difusão [distr ibuição] de amostras, 

pesquisa [invest igação] de mercado e estudo de 

mercados; serviços de contabi l idade e auditor ia, 

serviços de agências de emprego, serviços de agências 

de importação-exportação e promoção de vendas [para 

terceiros]; todos incluídos na classe 35; assistência, 

serviços de assessoria e consultoria em planeamento 

comercial, análise de negócios comerciais, gestão de 

negócios comerciais, organização comercial, estudos 

de mercado e de clientes; serviços de venda a retalho 

on-line de produtos cuidado da pele, suplementos 

nutricionais e dietéticos, produtos de substitutos de 

refeições e bebidas, através de solicitação direta por 

distribuidores dirigida a utilizadores finais; serviços 

de merchandising; fornecimento de informações no 

domínio da venda direta e dos aspetos comerciais de 

desenvolvimento de indústria de pequenas empresas; 

serviços de venda a retalho de produtos cuidado da 

pele, suplementos nutricionais e dietéticos, produtos 

de substitutos de refeições e bebidas, através de 

sol ic itação d i reta por d ist r ibu idores d i r ig ida a 

utilizadores finais; serviços de venda por grosso de 

produtos cuidado da pele, suplementos nutricionais 

e dietéticos, produtos de substitutos de refeições e 

bebidas, através de solicitação direta por distribuidores 

dirigida a utilizadores finais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197366

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso a um website 

com informações em relação a estilo de vida saudável 

e de b em-e st a r; for ne c i mento de i n for maç õ e s 

sobre beleza; fornecimento de informações sobre 

suplementos dietéticos e nutrição; fornecimento de 

informações nos domínios de saúde e bem-estar; 

fornecimento de informações sobre a manutenção de 

estilo de vida saudável e emagrecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197367

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Loções de beleza; soros de beleza; 

loções corporais; cremes cosméticos para os cuidados 

da pele; preparações cosméticas, nomeadamente, 

loções para refirmar a pele; máscaras de beleza para 

o rosto; loções para uso cosmético; loções para a 

pele, rosto e corpo; soros antienvelhecimento não 

medicamentosos; soros não medicamentosos para 

a pele, rosto e corpo; cremes para a pele; loções 

pa ra a pele [c osmét icas]; másca ras pa ra a pele 

[cosméticos]; hidratantes para a pele; preparações 

para os cuidados da pele anti-rugas; geles de duche; 

champôs; loções para os cabelos; condicionador para 

o cabelo; amaciadores para o cabelo; preparações 

para o banho, não sendo para fins medicinais; loções 

de banho; preparações cosméticas para o banho; 

preparações para higiene pessoal; sabonete; sais 

de banho; pérolas de banho perfumadas; óleos e 

espuma para o banho; cosmét icos; preparações 

cosméticas para os cuidados da pele; preparações para 

desmaquilhagem; preparações para maquilhagem; 

produtos de perfumaria; óleos essenciais; preparações 

antitranspirantes para higiene pessoal e desodorizantes 

para uso pessoal; preparações para os cuidados dos 

olhos não medicamentosas; loções para os olhos; 

geles para os olhos; produtos para os cuidados da pele 

não medicamentosos; cremes, loções, geles, séruns, 
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tónicos, produtos de limpeza e esfoliantes para os 

cuidados da pele, não medicamentosos; produtos para 

os cuidados da pele antirrugas, não medicamentosos; 

creme para branquear a pele; preparações de proteção 

solar; esfoliantes para o corpo; esfoliantes para a pele; 

preparações cosméticas com efeito de emagrecimento 

de corpo; estojos de cosmética; produtos para limpar 

próteses dentárias; pastas de dentes, pastas de dentes 

para branqueamento; sabonete não medicamentoso; 

óleos, geles, cremes e espuma de banho e duche; 

produtos para os cuidados dos cabelos; perfumes; 

óleos aromáticos; difusores de fragrâncias em junco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197368

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais; 

suplementos nutr ic iona is sob a for ma de geles; 

s u p lement o s d ie t ét i c o s c o nt end o c u rc u m i n a; 

suplementos vitamínicos e minerais; nutracêuticos 

para usar como um suplemento dietético sob a forma 

de geles potáveis; alimentos e substâncias dietéticos 

adaptados para uso médico; suplementos nutricionais 

para uso médico; compostos derivados de frutas, 

ervas medicinais ou extratos de plantas para usar 

como suplementos dietéticos; suplementos dietéticos; 

misturas de suplementos nutricionais em pó contendo 

composições probióticas; suplementos dietéticos 

probióticos; suplementos dietéticos e nutricionais 

contendo farinha de arroz; suplementos dietéticos 

de proteína; suplementos proteicos sob a forma de 

batidos; suplementos dietéticos e nutricionais sob a 

forma de geles, pó, líquidos, cápsulas e comprimidos; 

substâncias alimentares sob a forma de geles, pó, 

l íquidos, cápsulas e comprimidos, todos para fins 

médicos; suplementos dietéticos para uso médico; 

bebidas de suplemento dietético; misturas em pó 

para bebidas de suplemento nutricional; suplementos 

alimentares para a saúde sob a forma de bebidas para 

fins médicos; extratos de frutas, ervas medicinais 

ou plantas sob a forma de cápsulas, comprimidos, 

concentrado líquido, pó e cristais para fins médicos; 

misturas em pó para bebidas contendo colagénio 

para fins médicos; suplementos medicinais à base de 

colagénio para alimentos; suplementos vitamínicos; 

bebidas à base de minerais (medicinais); suplementos 

dietéticos al imentares; suplementos al imentares; 

preparações de suplementos alimentares sob a forma 

l íquida; preparações de suplementos al imentares 

em pó; suplementos al imentares contendo frutas, 

ervas medicinais ou extratos de plantas; suplementos 

alimentares de colagénio em pó, não para fins médicos; 

suplementos al imentares de colagénio em forma 

líquida, não para fins médicos; misturas em pó para 

bebidas contendo espinheiro-marítimo, algas e aloe 

vera; suplementos alimentares contendo espinheiro-

-marítimo, algas e aloe vera.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197373

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho e por 

grosso de cosméticos e preparações para limpeza, 

serviços de marketing, de promoção, de publicidade; 

provisão de informação comercial, assistência na 

direção de negócios comerciais, serviços de agências 

de informações comerciais, d i fusão de anúncios 

publicitár ios, difusão [distr ibuição] de amostras, 

pesquisa [invest igação] de mercado e estudo de 

mercados; serviços de contabi l idade e auditor ia, 

serviços de agências de emprego, serviços de agências 

de importação-exportação e promoção de vendas [para 

terceiros]; todos incluídos na classe 35; assistência, 

serviços de assessoria e consultoria em planeamento 
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comercial, análise de negócios comerciais, gestão de 

negócios comerciais, organização comercial, estudos 

de mercado e de clientes; serviços de venda a retalho 

on-line de produtos cuidado da pele, suplementos 

nutricionais e dietéticos, produtos de substitutos de 

refeições e bebidas, através de solicitação direta por 

distribuidores dirigida a utilizadores finais; serviços 

de merchandising; fornecimento de informações no 

domínio da venda direta e dos aspetos comerciais de 

desenvolvimento de indústria de pequenas empresas; 

serviços de venda a retalho de produtos cuidado da 

pele, suplementos nutricionais e dietéticos, produtos 

de substitutos de refeições e bebidas, através de 

sol ic itação d i reta por d ist r ibu idores d i r ig ida a 

utilizadores finais; serviços de venda por grosso de 

produtos cuidado da pele, suplementos nutricionais 

e dietéticos, produtos de substitutos de refeições e 

bebidas, através de solicitação direta por distribuidores 

dirigida a utilizadores finais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197374

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso a um website 

com informações em relação a estilo de vida saudável 

e de b em-e st a r; for ne c i mento de i n for maç õ e s 

sobre beleza; fornecimento de informações sobre 

suplementos dietéticos e nutrição; fornecimento de 

informações nos domínios de saúde e bem-estar; 

fornecimento de informações sobre a manutenção de 

estilo de vida saudável e emagrecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197375

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Loções de beleza; soros de beleza; 

loções corporais; cremes cosméticos para os cuidados 

da pele; preparações cosméticas, nomeadamente, 

loções para refirmar a pele; máscaras de beleza para 

o rosto; loções para uso cosmético; loções para a 

pele, rosto e corpo; soros antienvelhecimento não 

medicamentosos; soros não medicamentosos para 

a pele, rosto e corpo; cremes para a pele; loções 

pa ra a pele [c osmét icas]; másca ras pa ra a pele 

[cosméticos]; hidratantes para a pele; preparações 

para os cuidados da pele anti-rugas; geles de duche; 

champôs; loções para os cabelos; condicionador para 

o cabelo; amaciadores para o cabelo; preparações 

para o banho, não sendo para fins medicinais; loções 

de banho; preparações cosméticas para o banho; 

preparações para higiene pessoal; sabonete; sais 

de banho; pérolas de banho perfumadas; óleos e 

espuma para o banho; cosmét icos; preparações 

cosméticas para os cuidados da pele; preparações para 

desmaquilhagem; preparações para maquilhagem; 

produtos de perfumaria; óleos essenciais; preparações 

antitranspirantes para higiene pessoal e desodorizantes 

para uso pessoal; preparações para os cuidados dos 

olhos não medicamentosas; loções para os olhos; 

geles para os olhos; produtos para os cuidados da pele 

não medicamentosos; cremes, loções, geles, séruns, 

tónicos, produtos de limpeza e esfoliantes para os 

cuidados da pele, não medicamentosos; produtos para 

os cuidados da pele antirrugas, não medicamentosos; 

creme para branquear a pele; preparações de proteção 

solar; esfoliantes para o corpo; esfoliantes para a pele; 

preparações cosméticas com efeito de emagrecimento 

de corpo; estojos de cosmética; produtos para limpar 

próteses dentárias; pastas de dentes, pastas de dentes 

para branqueamento; sabonete não medicamentoso; 

óleos, geles, cremes e espuma de banho e duche; 

produtos para os cuidados dos cabelos; perfumes; 

óleos aromáticos; difusores de fragrâncias em junco.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197376

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais; 

suplementos nutr ic iona is sob a for ma de geles; 

s u p lement o s d ie t ét i c o s c o nt end o c u rc u m i n a; 

suplementos vitamínicos e minerais; nutracêuticos 

para usar como um suplemento dietético sob a forma 

de geles potáveis; alimentos e substâncias dietéticos 

adaptados para uso médico; suplementos nutricionais 

para uso médico; compostos derivados de frutas, 

ervas medicinais ou extratos de plantas para usar 

como suplementos dietéticos; suplementos dietéticos; 

misturas de suplementos nutricionais em pó contendo 

composições probióticas; suplementos dietéticos 

probióticos; suplementos dietéticos e nutricionais 

contendo farinha de arroz; suplementos dietéticos 

de proteína; suplementos proteicos sob a forma de 

batidos; suplementos dietéticos e nutricionais sob a 

forma de geles, pó, líquidos, cápsulas e comprimidos; 

substâncias alimentares sob a forma de geles, pó, 

l íquidos, cápsulas e comprimidos, todos para fins 

médicos; suplementos dietéticos para uso médico; 

bebidas de suplemento dietético; misturas em pó 

para bebidas de suplemento nutricional; suplementos 

alimentares para a saúde sob a forma de bebidas para 

fins médicos; extratos de frutas, ervas medicinais 

ou plantas sob a forma de cápsulas, comprimidos, 

concentrado líquido, pó e cristais para fins médicos; 

misturas em pó para bebidas contendo colagénio 

para fins médicos; suplementos medicinais à base de 

colagénio para alimentos; suplementos vitamínicos; 

bebidas à base de minerais (medicinais); suplementos 

dietéticos al imentares; suplementos al imentares; 

preparações de suplementos alimentares sob a forma 

l íquida; preparações de suplementos al imentares 

em pó; suplementos al imentares contendo frutas, 

ervas medicinais ou extratos de plantas; suplementos 

alimentares de colagénio em pó, não para fins médicos; 

suplementos al imentares de colagénio em forma 

líquida, não para fins médicos; misturas em pó para 

bebidas contendo espinheiro-marítimo, algas e aloe 

vera; suplementos alimentares contendo espinheiro-

-marítimo, algas e aloe vera.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197381

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho e por 

grosso de cosméticos e preparações para limpeza, 

serviços de marketing, de promoção, de publicidade; 

provisão de informação comercial, assistência na 

direção de negócios comerciais, serviços de agências 

de informações comerciais, d i fusão de anúncios 

publicitár ios, difusão [distr ibuição] de amostras, 

pesquisa [invest igação] de mercado e estudo de 

mercados; serviços de contabi l idade e auditor ia, 

serviços de agências de emprego, serviços de agências 

de importação-exportação e promoção de vendas [para 

terceiros]; todos incluídos na classe 35; assistência, 

serviços de assessoria e consultoria em planeamento 

comercial, análise de negócios comerciais, gestão de 

negócios comerciais, organização comercial, estudos 

de mercado e de clientes; serviços de venda a retalho 

on-line de produtos cuidado da pele, suplementos 

nutricionais e dietéticos, produtos de substitutos de 

refeições e bebidas, através de solicitação direta por 

distribuidores dirigida a utilizadores finais; serviços 

de merchandising; fornecimento de informações no 

domínio da venda direta e dos aspetos comerciais de 

desenvolvimento de indústria de pequenas empresas; 

serviços de venda a retalho de produtos cuidado da 

pele, suplementos nutricionais e dietéticos, produtos 
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de substitutos de refeições e bebidas, através de 

sol ic itação d i reta por d ist r ibu idores d i r ig ida a 

utilizadores finais; serviços de venda por grosso de 

produtos cuidado da pele, suplementos nutricionais 

e dietéticos, produtos de substitutos de refeições e 

bebidas, através de solicitação direta por distribuidores 

dirigida a utilizadores finais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197382

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso a um website 

com informações em relação a estilo de vida saudável 

e de b em-e st a r; for ne c i mento de i n for maç õ e s 

sobre beleza; fornecimento de informações sobre 

suplementos dietéticos e nutrição; fornecimento de 

informações nos domínios de saúde e bem-estar; 

fornecimento de informações sobre a manutenção de 

estilo de vida saudável e emagrecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197522

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

[730]  Requerente : Rei development GmbH

  Endereço : Avenue 69, Nonntaler, 5020 Salzburg, 

Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197523

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

[730]  Requerente : Rei development GmbH

  Endereço : Avenue 69, Nonntaler, 5020 Salzburg, 

Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197616

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

[730]  Requerente : HELIOT EMIL ApS

  Endereço : Sorgenfrigade 4 A, 2200 Copenhagen 

N, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197617

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

[730]  Requerente : HELIOT EMIL ApS

  Endereço : Sorgenfrigade 4 A, 2200 Copenhagen 

N, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197618

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

[730]  Requerente : HELIOT EMIL ApS

  Endereço : Sorgenfrigade 4 A, 2200 Copenhagen 

N, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198239

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Produtos de impressão; catálogos, 

bro chu ra s, bolet i n s i n for mat ivo s, pro spe c to s, 

impressos, manuais, guias (impressos), álbuns, livros, 

folhetos, rev istas, jornais, rev istas e per iódicos; 

agendas, calendários; cartazes; fotografias; caixas e 

estojos de cartão ou papel, incluindo caixas e estojos 

que servem de caixas de oferta; sacos, bolsas de papel 

ou plástico para embalagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/09  França

N.º 214824500

[210]  N.º : N/198240

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Caixas e estojos de plástico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/09  França

N.º 214824500

[210]  N.º : N/198241

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas ou grossistas, 

por qualquer meio, incluindo um website comercial, 

de pro duto s no s c a mp o s d a b elez a, c o smét ic a 

e per f u ma r ia, nomeada mente: nomeada mente: 

sabonetes, produtos de perfumaria, óleos essenciais, 

cosmét icos, loções capi la res, pastas de dentes, 

cremes de couro, perfumes, água-de-toilette, água 

de colónia, extractos de perfume, desodorizantes 

corporais, fragrâncias para o lar, bases de perfume, 

extractos de f lores (perfumaria), incenso, água de 

lavanda, potpourri perfumado, águas perfumadas, 

ambientadores para automóveis, desodorizantes para 

uso doméstico, sabonetes desodorizantes, sabonetes 

para uso pessoal, sabonetes para f ins de toi lette, 

sabonetes de barbear, preparações de protecção solar 

(cosméticos), protectores solares [cosméticos], pó de 

talco, pó para fins de toilette, produtos cosméticos 

para corrigir imperfeições, cremes, loções, produtos e 

pós para o rosto e corpo (cosméticos), cremes anti-

-rugas, produtos de higiene pessoal, loções aftershave, 

géi s e sabonetes pa ra ba rbea r, óleos de ba n ho 

(cosméticos), loções de banho, cremes de duche, sais 

de banho não para fins médicos, máscaras de beleza, 

óleos corporais, loções e cremes para o corpo, cremes 

de casa de banho, emulsões corporais, preparações 

de ba nho cosméticas, cremes branqueadores de 

pele, depi latór ios, cremes e loções de protecção 

solar, pauzinhos de revestimento cosmético, algodão 

para fins cosméticos, produtos de beleza incluindo 

produtos de maquilhagem, lápis labiais, lápis para 

sobrancelhas, sombras de olhos, pestanas falsas, 

unhas falsas, glosses labiais, batons, produtos para 

os lábios, pós de maquilhagem, corantes, loções e 
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removedores de maquilhagem, máscaras, delineador 

l íqu ido pa ra o s o l ho s, auto c ola nte s de u n ha s, 

produtos de tratamento de unhas, lacas para as unhas, 

vernizes para as unhas, preparações para remoção 

de verniz de unhas, champôs, tintas de cabelo, géis 

capilares, hidratantes capilares, perfumes capilares, 

loções capilares, laca para o cabelo, champôs secos, 

removedores de corantes capi la res, cosmét icos 

para animais domésticos; distribuição de anúncios 

e material publicitário (folhetos, f lyers, impressos, 

amostras, caixas de ofertas); serviços de assinatura 

de jornais (para terceiros); serviços de assinatura de 

serviços de telecomunicações para terceiros; serviços 

de assinatura de todos os meios de in formação, 

texto, som e/ou imagem, nomeadamente sob a forma 

de publ icações (electrónicas ou não), programas 

audiovisuais e programas multimédia; organização de 

festas, eventos, exposições e feiras para fins comerciais 

ou publicitár ios; relações públicas; inquéritos de 

mercado; gestão profissional de assuntos artísticos; 

serviços de recorte de notícias; agrupamento por 

conta de terceiros, incluindo em caixas de ofertas, 

de produtos (com excepção do seu transporte) nos 

domínios da cosmética e perfumaria.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/09  França N.º 

214824500

[210]  N.º : N/198242

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação, organização e 

realização de workshops de formação; actividades 

despor t ivas e cu ltura is; entreten imento; ed ição 

de l ivros; edição e publ icação de textos (excepto 

publicidade); publicação de cursos em linha; micro-

publicação; produção de filmes em videocassetes; 

fornecimento e edição de publicações electrónicas 

em l i n ha não desca r regávei s relac ionadas com 

beleza e/ou moda; edição electrónica em linha de 

livros, jornais, revistas, publicações, periódicos (não 

descarregáveis) e conteúdo editorial de sítios Internet; 

edição e publicação de sít ios Web; publicação de 

textos (excepto publicidade); organização de festas 

e eventos para fins educativos ou de entretenimento; 

serviços de publicação de programas multimédia 

(formatação computorizada de textos e/ou imagens, 

fixos ou animados, e/ou sons (musicais ou não), para 

uso interactivo ou não.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/09  França

N.º 214824500

[210]  N.º : N/198243

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de imagem digital.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/09  França

N.º 214824500

[210]  N.º : N/198346

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : Nefful International Holdings 

Pte. Ltd.

  Endereço : 456 Alexandra Road, Fragrance 

Empire Building #06-02, Singapore 119962

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal não medicinais; loções pós-barba [af ter-

shave]; cremes para uso depois do banho; géis para 

uso depois do banho; loções para depois da exposição 

ao sol; hidratantes para depois da exposição ao sol; 

preparações pós-barba [aftershave]; óleo de amêndoas; 

c remes a nt i-envel hec i mento; h id rata ntes a nt i-

envelhecimento; preparações anti-envelhecimento 

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

preparações antitranspirantes para higiene pessoal; 

cremes antirrugas; cremes de aromaterapia; loções 

de aromaterapia; espuma de duche e banho; cremes 

para o corpo; pacotes de máscaras de beleza; máscaras 
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de beleza; misturas de óleos essenciais; manteiga 

corporal; emulsões corporais; loções corporais; 

máscaras em creme para o corpo; máscaras corporais 

em loção [para uso cosmético]; leites corporais; 

hidratantes para o corpo; esfoliantes cosméticos para 

o corpo; champôs para o corpo; sabões para o corpo; 

sabonetes para lavar o corpo; produtos de limpeza 

para fins de higiene íntima pessoal, não medicados; 

produtos de l impeza facial; máscaras faciais para 

l impeza; espumas para l impar a pele; géis para 

limpar a pele; líquidos para limpar a pele; óleos para 

limpar a pele; preparações de limpeza para remover 

maquilhagem; manteiga de cacau para uso cosmético; 

algodões para fins cosméticos; máscaras cosméticas 

faciais; cremes cosméticos para as mãos; preparações 

cosméticas para o cuidado das unhas; preparações 

cosméticas para o cuidado da pele; preparações de 

proteção solar; discos de algodão para fins cosméticos; 

cremes para rugas; óleos essênciais; essências para 

os cuidados da pele; esfoliantes; creme para os olhos; 

máscaras para os olhos (cosméticos); máscaras de 

beleza para o rosto; preparações cosméticas para os 

cuidados faciais; produtos cosméticos para os cuidados 

faciais; máscaras para os cuidados da pele dos pés; 

creme para as mãos; preparações para os cuidados das 

mãos; loções para as mãos; agentes de limpeza para 

as mãos; extratos de ervas para fins cosméticos; creme 

para lábios; cremes cosméticos para tratamento das 

unhas; géis cosméticos para tratamento das unhas; 

loções cosméticas para tratamento das unhas; vernizes 

para as unhas; cremes de noite; tónicos faciais não 

medicamentosos; preparações para os cuidados da 

pele não medicamentosos; produtos para os cuidados 

da pele não medicamentosos; perfumes; preparações 

para bronzear [cosméticos]; soros para uso cosmético; 

cremes para branquear a pele; produtos para os 

cu idados da pele; loções fac ia is; cremes fac ia is; 

emulsões faciais; emulsões de l impeza; máscaras 

faciais; cremes, loções e géis hidratantes para a pele; 

produtos cosméticos para cuidados faciais sob a forma 

de leites; cosméticos sob a forma de leites; cosméticos 

sob a forma de loções; máscaras faciais de limpeza.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/09  Singapura

N.º 40202129688P

[210]  N.º : N/198347

[220]  Data de pedido : 2022/06/09

[730]  Requerente : Nefful International Holdings 

Pte. Ltd.

  Endereço : 456 Alexandra Road, Fragrance 

Empire Building #06-02, Singapore 119962

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal não medicinais; loções pós-barba [af ter-

shave]; cremes para uso depois do banho; géis para 

uso depois do banho; loções para depois da exposição 

ao sol; hidratantes para depois da exposição ao sol; 

preparações pós-barba [aftershave]; óleo de amêndoas; 

c remes a nt i-envel hec i mento; h id rata ntes a nt i-

envelhecimento; preparações anti-envelhecimento 

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

preparações antitranspirantes para higiene pessoal; 

cremes anti-rugas; cremes de aromaterapia; loções 

de aromaterapia; espuma de duche e banho; cremes 

para o corpo; pacotes de máscaras de beleza; máscaras 

de beleza; misturas de óleos essenciais; manteiga 

corporal; emulsões corporais; loções corporais; 

máscaras em creme para o corpo; máscaras corporais 

em loção [para uso cosmético]; leites corporais; 

hidratantes para o corpo; esfoliantes cosméticos para 

o corpo; champôs para o corpo; sabões para o corpo; 

sabonetes para lavar o corpo; produtos de limpeza 

para fins de higiene íntima pessoal, não medicados; 

produtos de l impeza facial; máscaras faciais para 

l impeza; espumas para l impar a pele; géis para 

limpar a pele; líquidos para limpar a pele; óleos para 

limpar a pele; preparações de limpeza para remover 

maquilhagem; manteiga de cacau para uso cosmético; 

algodões para fins cosméticos; máscaras cosméticas 

faciais; cremes cosméticos para as mãos; preparações 

cosméticas para o cuidado das unhas; preparações 

cosméticas para o cuidado da pele; preparações de 

proteção solar; discos de algodão para fins cosméticos; 

cremes para rugas; óleos essênciais; essências para 

os cuidados da pele; esfoliantes; creme para os olhos; 

máscaras para os olhos (cosméticos); máscaras de 

beleza para o rosto; preparações cosméticas para os 

cuidados faciais; produtos cosméticos para os cuidados 

faciais; máscaras para os cuidados da pele dos pés; 

creme para as mãos; preparações para os cuidados das 

mãos; loções para as mãos; agentes de limpeza para 

as mãos; extratos de ervas para fins cosméticos; creme 

para lábios; cremes cosméticos para tratamento das 
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unhas; géis cosméticos para tratamento das unhas; 

loções cosméticas para tratamento das unhas; vernizes 

para as unhas; cremes de noite; tónicos faciais não 

medicamentosos; preparações para os cuidados da 

pele não medicamentosos; produtos para os cuidados 

da pele não medicamentosos; perfumes; preparações 

para bronzear [cosméticos]; soros para uso cosmético; 

cremes para branquear a pele; produtos para os 

cu idados da pele; loções fac ia is; cremes fac ia is; 

emulsões faciais; emulsões de l impeza; máscaras 

faciais; cremes, loções e géis hidratantes para a pele; 

produtos cosméticos para cuidados faciais sob a forma 

de leites; cosméticos sob a forma de leites; cosméticos 

sob a forma de loções; máscaras faciais de limpeza.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/09  Singapura

N.º 40202129687R

[210]  N.º : N/198621

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

[730]  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

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cremes cosméticos; 

preparações cosméticas para o cuidado da pele; 

cotonetes algodoados para uso cosmético; estojos de 

cosmética; máscaras de beleza; máscaras de gel para 

os olhos de uso cosmético; óleos de toilette; loções 

para uso cosmético; leites de toilette; produtos de 

toilette; loções pós-barba [aftershave]; preparações 

para barbear; preparações para bronzear [cosméticos]; 

preparações de proteção solar; desodorizantes para 

uso humano ou para animais; dentífricos; sabonetes; 

sais de banho, sem ser para uso médico; preparações 

para o banho, sem ser para uso médico; preparações 

cosméticas para o banho; champôs; condicionadores 

para o cabelo; loções para o cabelo; laca para o 

cabelo; motivos decorativos para uso cosmético; 

tatuagens temporárias para o corpo e as unhas para 

fins cosméticos; vernizes para as unhas; bases para 

aplicar nas unhas antes do verniz; f ixadores para 

aplicar depois do verniz nas unhas; preparações para 

o cuidado das unhas; preparações para remoção de 

verniz de unhas; autocolantes para arte de unhas; 

u n ha s post iç a s; prepa raç ões de maqu i l hagem; 

lápis para uso cosmético; bases de maquilhagem; 

sprays para a f ixação da maquilhagem; pó para a 

maquilhagem; produtos de maquilhagem dedicados ao 

embelezamento da compleição; bases de maquilhagem; 

corretores [cosméticos]; rouges cosméticos; bálsamos, 

sem ser para fins medicinais; produtos para os cuidados 

dos lábios; bálsamos para os lábios; delineadores para 

lábios; glosses para os lábios; batons para os lábios; 

estojos para batons; sombras para os olhos; delineador 

líquido para os olhos; lápis para os olhos; lápis para 

as pálpebras; lápis cosméticos para as maçãs do rosto; 

cosméticos para pestanas; máscara [rímel]; pestanas 

postiças; cosméticos para sobrancelhas; kits cosméticos 

pa ra sobra nc el has; lápi s pa ra as sobra nc el has; 

máscara [rímel] para as sobrancelhas; pós compactos 

[cosméticos], preenchidos; cartuchos e recargas para 

produtos cosméticos e produtos de maquilhagem; 

preparações para desmaquilhagem; água micelar; 

lenços impregnados com preparações para remover 

maquilhagem; discos de algodão impregnados de 

produtos desmaquilhantes; desmaquilhantes para os 

olhos; produtos de limpeza para escovas cosméticas; 

perfumaria; perfumes; água de colónia; água de 

toilette; difusores de fragrâncias em junco; fragrâncias 

para perfumar o ambiente; incenso; saquetas para 

perfumar roupa; graxa para sapatos; conservantes de 

couro [pomadas]; cremes para couro.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/17  França

N.º 214827070

[210]  N.º : N/198876

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

[730]  Requerente : King.com Limited

  Endereço : Aragon House Business Centre, 

Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

  Nacionalidade :  Maltesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Jogos de computador (software); 

s of t wa re i n for m át i c o de jogo s; p rog ra m a s de 

jogos electrónicos descarregáveis; programas de 
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software para jogos de vídeo; programas de jogos de 

computador multimédia interactivos; software de jogos 

para utilização em telemóveis, dispositivos tablet  

e outros dispositivos electrónicos móveis; software 

de jogos descarregável para telemóveis, dispositivos 

tablet  e outros dispositivos electrónicos móveis; 

s o f t wa re de ap l i c a ç ão apre s ent a ndo jogo s de 

computador.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e  :  2 0 2 1 / 1 2 / 2 8  

Listenstaine N.º 2021-915

[210]  N.º : N/198945

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento sob a 

forma de um website contendo conteúdos multimédia 

com personagens digitais, animação, música, arte e 

fantasia; fornecimento de um website que permite 

a c r iação, produção, mod i f icação, ut i l i zação e 

exibição de desenhos e personagens digitais não 

descarregáveis, animados e não animados, avatares, 

sobreposições e peles digitais para acesso e utilização 

em ambientes on-line, ambientes virtuais on-line e 

ambientes de realidade virtual; produtos virtuais não 

descarregáveis, nomeadamente calçado, vestuário, 

chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, decalques, 

auto c ola ntes, c a lendá r io s, jogo s de t abu lei ro, 

brinquedos, bonecas, veículos e armas para utilização 

em ambientes on-l ine, ambientes virtuais on-l ine 

e ambientes de realidade virtual; fornecimento de 

website com jogos não descarregáveis; fornecimento 

de um website com informações relacionadas com 

personagens digitais, animação, música, experiências 

interativas, jogos de vídeo, arte e fantasia e tokens 

não fungíveis (NFT); serviços de entretenimento, 

nomeada mente for nec i mento de obra s de a r te 

digitais não descarregáveis on-line com personagens 

animados autenticados por tokens não fungíveis 

para utilização em ambientes virtuais criados para 

fins de entretenimento; serviços de entretenimento, 

nomeadamente fornecimento de produtos virtuais 

n ã o d e s c a r r e g á v e i s o n-l i n e, n o m e a d a m e n t e 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

car tazes, deca lques, autocolantes, ca lendár ios, 

jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos 

e a r mas autent icadas por tokens não f u ng ívei s 

para uso em ambientes virtuais cr iados para f ins 

de entretenimento; serviços de entretenimento sob 

a forma de desenvolv imento, cr iação, produção, 

distribuição e pós-produção de filmes, programas de 

televisão e conteúdos de entretenimento multimédia; 

for nec i mento de u m website c om i n for maç ões 

relacionadas com fi lmes, programas de televisão, 

conteúdos de entretenimento multimédia, jogos, 

tokens não fungíveis, cripto-moedas e produtos digitais 

e virtuais para utilização por avatares on-line; serviços 

de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de um website com filmes, programas de televisão, 

conteúdos de entretenimento multimédia e jogos 

online, não descarregáveis; serviços de entretenimento, 

nomeadamente séries cinematográficas em curso 

no campo da fantasia; serviços de entretenimento, 

nomeadamente uma série de televisão em curso no 

campo da fantasia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/23  Estados Unidos 

da América N.º 97/424,843

[210]  N.º : N/198946

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de venda a retalho 

online de produtos virtuais, nomeadamente calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 

tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e armas para 

utilização em ambientes on-line, ambientes virtuais 

on-line e ambientes de realidade virtual; fornecimento 

de um mercado on-line para compradores e vendedores 

de imagens de arte digital descarregáveis autenticadas 

por tokens não fungíveis (NFTs); fornecimento de um 

mercado on-line para compradores e vendedores de 

ficheiros multimédia descarregáveis contendo vídeos, 
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ficheiros de imagens em movimento e ficheiros de 

áudio com personagens digitais, conteúdos animados, 

música e arte autenticados por tokens não fungíveis 

(NFTs); fornecimento de um mercado on-line para 

compradores e vendedores de produtos v ir tuais, 

nomeadamente calçado, vestuário, chapelaria, óculos, 

bolsas, a r te, car tazes, deca lques, autocolantes, 

calendários, jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, 

veículos e armas autenticados por não fungíveis 

tokens (NFT); serviços de loja de venda a retalho de 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

cartazes, decalques, autocolantes, calendários, jogos 

de tabuleiro, brinquedos e bonecas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/23  Estados Unidos 

da América N.º 97/424,846

[210]  N.º : N/198947

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software descarregável com caracteres 

d i g i t a i s i nt er at ivo s; s o f t wa re d e c o mput a dor 

descarregável para a criação, produção, modificação, 

uti l ização e exibição de desenhos e personagens 

digitais, animados e não animados descarregáveis, 

avatares, sobreposições e peles digitais para acesso e 

utilização em ambientes on-line, ambientes virtuais 

on-line e ambientes de realidade virtual; produtos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 

tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e armas 

para uti l ização em ambientes on-l ine, ambientes 

virtuais on-line, e ambientes de realidade virtual; 

conteúdos multimédia descarregáveis, nomeadamente 

ficheiros multimédia descarregáveis contendo vídeos 

e ficheiros de áudio com acção ao vivo e conteúdo 

de entretenimento animado; filmes e programas de 

televisão descarregáveis com personagens digitais, 

animação, música e fantasia; conteúdos multimédia 

descarregáveis com personagens digitais, animação, 

música e arte fornecidos através de serviços de vídeo-

-on-demand; programas de software para computador 

d e s c a r r e g áve i s p a r a a c r i a ç ã o d e c o n t e ú d o s 

multimédia de entretenimento audiovisual gerados 

pelo uti l izador, jogos, v isual ização de conteúdos 

multimédia de entretenimento animado e de acção 

ao vivo; conteúdos multimédia e audiovisuais pré-

-gravados, nomeadamente ficheiros de vídeo e áudio 

descarregáveis com conteúdos de entretenimento 

audiovisual nos campos das personagens digitais, 

a n i m a ç ã o, m ú s i c a, a r t e e f a n t a s i a; f i c h e i r o s 

multimédia descarregáveis contendo vídeos, ficheiros 

de imagens em movimento e ficheiros de áudio com 

personagens digitais, conteúdos animados, música e 

arte autenticados por tokens não fungíveis (NFT); 

ficheiros de imagem descarregáveis contendo obras 

de arte autenticadas por tokens não fungíveis (NFTs); 

produtos virtuais descarregáveis, nomeadamente 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

car tazes, deca lques, autocolantes, ca lendár ios, 

jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e 

armas autenticadas por tokens não fungíveis (NFT); 

publicações descarregáveis, nomeadamente revistas, 

l iv ro s, roma nc es g rá f ic o s e ba nda desen hada, 

todas com personagens de ficção; software de jogos 

descarregável para ut i l i zação em computadores 

pessoais, sistemas de jogos, tablets e telemóveis e 

telefones móveis; software de jogo gravado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/23  Estados Unidos 

da América N.º 97/424,845

[210]  N.º : N/198948

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de venda a retalho 

online de produtos virtuais, nomeadamente calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 

tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e armas para 

utilização em ambientes on-line, ambientes virtuais 

on-line e ambientes de realidade virtual; fornecimento 

de um mercado on-line para compradores e vendedores 
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de imagens de arte digital descarregáveis autenticadas 

por tokens não fungíveis (NFTs); fornecimento de um 

mercado on-line para compradores e vendedores de 

ficheiros multimédia descarregáveis contendo vídeos, 

ficheiros de imagens em movimento e ficheiros de 

áudio com personagens digitais, conteúdos animados, 

música e arte autenticados por tokens não fungíveis 

(NFTs); fornecimento de um mercado on-line para 

compradores e vendedores de produtos v ir tuais, 

nomeadamente calçado, vestuário, chapelaria, óculos, 

bolsas, a r te, car tazes, deca lques, autocolantes, 

calendários, jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, 

veículos e armas autenticados por não fungíveis 

tokens (NFT); serviços de loja de venda a retalho de 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

cartazes, decalques, autocolantes, calendários, jogos 

de tabuleiro, brinquedos e bonecas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/447,915

[210]  N.º : N/198949

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software descarregável com caracteres 

d i g i t a i s i nt er at ivo s; s o f t wa re d e c o mput a dor 

descarregável para a criação, produção, modificação, 

uti l ização e exibição de desenhos e personagens 

digitais, animados e não animados descarregáveis, 

avatares, sobreposições e peles digitais para acesso e 

utilização em ambientes on-line, ambientes virtuais 

on-line e ambientes de realidade virtual; produtos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 

tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e armas 

para uti l ização em ambientes on-l ine, ambientes 

virtuais on-line, e ambientes de realidade virtual; 

conteúdos multimédia descarregáveis, nomeadamente 

ficheiros multimédia descarregáveis contendo vídeos 

e ficheiros de áudio com acção ao vivo e conteúdo 

de entretenimento animado; filmes e programas de 

televisão descarregáveis com personagens digitais, 

animação, música e fantasia; conteúdos multimédia 

descarregáveis com personagens digitais, animação, 

música e arte fornecidos através de serviços de vídeo-

-on-demand; programas de software para computador 

d e s c a r r e g áve i s p a r a a c r i a ç ã o d e c o n t e ú d o s 

multimédia de entretenimento audiovisual gerados 

pelo uti l izador, jogos, v isual ização de conteúdos 

multimédia de entretenimento animado e de acção 

ao vivo; conteúdos multimédia e audiovisuais pré-

-gravados, nomeadamente ficheiros de vídeo e áudio 

descarregáveis com conteúdos de entretenimento 

audiovisual nos campos das personagens digitais, 

a n i m a ç ã o, m ú s i c a, a r t e e f a n t a s i a; f i c h e i r o s 

multimédia descarregáveis contendo vídeos, ficheiros 

de imagens em movimento e ficheiros de áudio com 

personagens digitais, conteúdos animados, música e 

arte autenticados por tokens não fungíveis (NFT); 

ficheiros de imagem descarregáveis contendo obras 

de arte autenticadas por tokens não fungíveis (NFTs); 

produtos virtuais descarregáveis, nomeadamente 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

car tazes, deca lques, autocolantes, ca lendár ios, 

jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e 

armas autenticadas por tokens não fungíveis (NFT); 

publicações descarregáveis, nomeadamente revistas, 

l iv ro s, roma nc es g rá f ic o s e ba nda desen hada, 

todas com personagens de ficção; software de jogos 

descarregável para ut i l i zação em computadores 

pessoais, sistemas de jogos, tablets e telemóveis e 

telefones móveis; software de jogo gravado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/23  Estados Unidos 

da América N.º 97/424,854

[210]  N.º : N/198951

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de venda a retalho 

online de produtos virtuais, nomeadamente calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 
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tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e armas para 

utilização em ambientes on-line, ambientes virtuais 

on-line e ambientes de realidade virtual; fornecimento 

de um mercado on-line para compradores e vendedores 

de imagens de arte digital descarregáveis autenticadas 

por tokens não fungíveis (NFTs); fornecimento de um 

mercado on-line para compradores e vendedores de 

ficheiros multimédia descarregáveis contendo vídeos, 

ficheiros de imagens em movimento e ficheiros de 

áudio com personagens digitais, conteúdos animados, 

música e arte autenticados por tokens não fungíveis 

(NFTs); fornecimento de um mercado on-line para 

compradores e vendedores de produtos v ir tuais, 

nomeadamente calçado, vestuário, chapelaria, óculos, 

bolsas, a r te, car tazes, deca lques, autocolantes, 

calendários, jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, 

veículos e armas autenticados por não fungíveis 

tokens (NFT); serviços de loja de venda a retalho de 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

cartazes, decalques, autocolantes, calendários, jogos 

de tabuleiro, brinquedos e bonecas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/447,914

[210]  N.º : N/198952

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software descarregável com caracteres 

d i g i t a i s i nt er at ivo s; s o f t wa re d e c o mput a dor 

descarregável para a criação, produção, modificação, 

uti l ização e exibição de desenhos e personagens 

digitais, animados e não animados descarregáveis, 

avatares, sobreposições e peles digitais para acesso e 

utilização em ambientes on-line, ambientes virtuais 

on-line e ambientes de realidade virtual; produtos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 

tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e armas 

para uti l ização em ambientes on-l ine, ambientes 

virtuais on-line, e ambientes de realidade virtual; 

conteúdos multimédia descarregáveis, nomeadamente 

ficheiros multimédia descarregáveis contendo vídeos 

e ficheiros de áudio com acção ao vivo e conteúdo 

de entretenimento animado; filmes e programas de 

televisão descarregáveis com personagens digitais, 

animação, música e fantasia; conteúdos multimédia 

descarregáveis com personagens digitais, animação, 

música e arte fornecidos através de serviços de vídeo-

-on-demand; programas de software para computador 

d e s c a r r e g áve i s p a r a a c r i a ç ã o d e c o n t e ú d o s 

multimédia de entretenimento audiovisual gerados 

pelo uti l izador, jogos, v isual ização de conteúdos 

multimédia de entretenimento animado e de acção 

ao vivo; conteúdos multimédia e audiovisuais pré-

-gravados, nomeadamente ficheiros de vídeo e áudio 

descarregáveis com conteúdos de entretenimento 

audiovisual nos campos das personagens digitais, 

a n i m a ç ã o, m ú s i c a, a r t e e f a n t a s i a; f i c h e i r o s 

multimédia descarregáveis contendo vídeos, ficheiros 

de imagens em movimento e ficheiros de áudio com 

personagens digitais, conteúdos animados, música e 

arte autenticados por tokens não fungíveis (NFT); 

ficheiros de imagem descarregáveis contendo obras 

de arte autenticadas por tokens não fungíveis (NFTs); 

produtos virtuais descarregáveis, nomeadamente 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

car tazes, deca lques, autocolantes, ca lendár ios, 

jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e 

armas autenticadas por tokens não fungíveis (NFT); 

publicações descarregáveis, nomeadamente revistas, 

l iv ro s, roma nc es g rá f ic o s e ba nda desen hada, 

todas com personagens de ficção; software de jogos 

descarregável para ut i l i zação em computadores 

pessoais, sistemas de jogos, tablets e telemóveis e 

telefones móveis; software de jogo gravado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/23  Estados Unidos 

da América N.º 97/424,849

[210]  N.º : N/198953

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : Serviços de entretenimento sob a 

forma de um website contendo conteúdos multimédia 

com personagens digitais, animação, música, arte e 

fantasia; fornecimento de um website que permite 

a c r iação, produção, mod i f icação, ut i l i zação e 

exibição de desenhos e personagens digitais não 

descarregáveis, animados e não animados, avatares, 

sobreposições e peles digitais para acesso e utilização 

em ambientes on-line, ambientes virtuais on-line e 

ambientes de realidade virtual; produtos virtuais não 

descarregáveis, nomeadamente calçado, vestuário, 

chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, decalques, 

auto c ola ntes, c a lendá r io s, jogo s de t abu lei ro, 

brinquedos, bonecas, veículos e armas para utilização 

em ambientes on-l ine, ambientes virtuais on-l ine 

e ambientes de realidade virtual; fornecimento de 

website com jogos não descarregáveis; fornecimento 

de um website com informações relacionadas com 

personagens digitais, animação, música, experiências 

interativas, jogos de vídeo, arte e fantasia e tokens 

não fungíveis (NFT); serviços de entretenimento, 

nomeada mente for nec i mento de obra s de a r te 

digitais não descarregáveis on-line com personagens 

animados autenticados por tokens não fungíveis 

para utilização em ambientes virtuais criados para 

fins de entretenimento; serviços de entretenimento, 

nomeadamente fornecimento de produtos virtuais 

n ã o d e s c a r r e g á v e i s o n-l i n e, n o m e a d a m e n t e 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

car tazes, deca lques, autocolantes, ca lendár ios, 

jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos 

e a r mas autent icadas por tokens não f u ng ívei s 

para uso em ambientes virtuais cr iados para f ins 

de entretenimento; serviços de entretenimento sob 

a forma de desenvolv imento, cr iação, produção, 

distribuição e pós-produção de filmes, programas de 

televisão e conteúdos de entretenimento multimédia; 

for nec i mento de u m website c om i n for maç ões 

relacionadas com fi lmes, programas de televisão, 

conteúdos de entretenimento multimédia, jogos, 

tokens não fungíveis, cripto-moedas e produtos digitais 

e virtuais para utilização por avatares on-line; serviços 

de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de um website com filmes, programas de televisão, 

conteúdos de entretenimento multimédia e jogos 

online, não descarregáveis; serviços de entretenimento, 

nomeadamente séries cinematográficas em curso 

no campo da fantasia; serviços de entretenimento, 

nomeadamente uma série de televisão em curso no 

campo da fantasia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/23  Estados Unidos 

da América N.º 97/424,827

[210]  N.º : N/198954

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento sob a 

forma de um website com informações relacionadas 

com personagens digitais, animação, música, arte, 

fantasia, e fichas não fungíveis (NFTs); serviços de 

entretenimento sob a forma de desenvolvimento, 

c r iação, produção, d ist r ibu ição e pós-produção 

de f i lmes, programas de televisão e conteúdos de 

entretenimento multimédia; fornecimento de um 

website com informação relacionada com f i lmes, 

prog ra m a s de te lev i s ão, token s n ão f u ng íve i s 

e c r ip t o m o e d a s; s e r v i ç o s d e ent re t en i m ent o, 

nomeadamente, fornecimento de um website com 

f i l mes, prog ra mas de telev i são e conteúdos de 

entretenimento mult imédia, não descarregáveis; 

serviços de entretenimento, nomeadamente séries 

cinematográficas em curso no campo da fantasia; 

serviços de entretenimento, nomeadamente uma série 

de televisão em curso no campo da fantasia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/447,938

[210]  N.º : N/198955

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de um mercado on-

line para compradores e vendedores de imagens de 

arte digital descarregáveis autenticadas por tokens 

não fungíveis (NFTs); fornecimento de um mercado 
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on-line para compradores e vendedores de ficheiros 

multimédia descarregáveis contendo vídeos, ficheiros 

de imagens em movimento e ficheiros de áudio com 

personagens digitais, conteúdos animados, música e 

arte autenticados por tokens não fungíveis (NFTs); 

ser v iços de loja de venda a reta lho de ca lçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 

tabuleiro, brinquedos e bonecas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/447,936

[210]  N.º : N/198956

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Conteúdos multimédia descarregáveis, 

nomeadamente ficheiros multimédia descarregáveis 

contendo vídeos e ficheiros de áudio com acção ao 

vivo e conteúdo de entretenimento animado; filmes e 

programas de televisão descarregáveis com animação, 

música e fantasia; conteúdos multimédia descarregáveis 

com animação, música e arte fornecidos através de 

serviços de vídeo-on-demand; conteúdos multimédia 

e audiovisuais pré-gravados, nomeadamente ficheiros 

de vídeo e áudio descarregáveis contendo conteúdos 

de ent reten i mento aud iov i sua l nos c a mpos da 

animação, música, arte e fantasia; ficheiros multimédia 

descarregáveis contendo vídeos, ficheiros de imagens 

em mov i mento e f ichei ros de áud io, conteúdos 

animados, música e arte autenticados por tokens não 

fungíveis (NFTs); ficheiros de imagem descarregáveis 

contendo obras de ar te autent icada por tokens 

não fungíveis (NFTs); publicações descarregáveis, 

nomeadamente revistas, l ivros, romances gráficos 

e ba nda desen hada desc a r regávei s, todos c om 

personagens de ficção.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/447,935

[210]  N.º : N/198957

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software descarregável com caracteres 

d i g i t a i s i nt er at ivo s; s o f t wa re d e c o mput a dor 

descarregável para a criação, produção, modificação, 

uti l ização e exibição de desenhos e personagens 

digitais, animados e não animados descarregáveis, 

avatares, sobreposições e peles digitais para acesso e 

utilização em ambientes on-line, ambientes virtuais 

on-line e ambientes de realidade virtual; produtos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 

tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e armas 

para uti l ização em ambientes on-l ine, ambientes 

virtuais on-line, e ambientes de realidade virtual; 

conteúdos multimédia descarregáveis, nomeadamente 

ficheiros multimédia descarregáveis contendo vídeos 

e ficheiros de áudio com acção ao vivo e conteúdo 

de entretenimento animado; filmes e programas de 

televisão descarregáveis com personagens digitais, 

animação, música e fantasia; conteúdos multimédia 

descarregáveis com personagens digitais, animação, 

música e arte fornecidos através de serviços de vídeo-

-on-demand; programas de software para computador 

d e s c a r r e g áve i s p a r a a c r i a ç ã o d e c o n t e ú d o s 

multimédia de entretenimento audiovisual gerados 

pelo uti l izador, jogos, v isual ização de conteúdos 

multimédia de entretenimento animado e de acção 

ao vivo; conteúdos multimédia e audiovisuais pré-

-gravados, nomeadamente ficheiros de vídeo e áudio 

descarregáveis com conteúdos de entretenimento 

audiovisual nos campos das personagens digitais, 

a n i m a ç ã o, m ú s i c a, a r t e e f a n t a s i a; f i c h e i r o s 

multimédia descarregáveis contendo vídeos, ficheiros 

de imagens em movimento e ficheiros de áudio com 

personagens digitais, conteúdos animados, música e 

arte autenticados por tokens não fungíveis (NFT); 

ficheiros de imagem descarregáveis contendo obras 

de arte autenticadas por tokens não fungíveis (NFTs); 

produtos virtuais descarregáveis, nomeadamente 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

car tazes, deca lques, autocolantes, ca lendár ios, 

jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e 
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armas autenticadas por tokens não fungíveis (NFT); 

publicações descarregáveis, nomeadamente revistas, 

l iv ro s, roma nc es g rá f ic o s e ba nda desen hada, 

todas com personagens de ficção; software de jogos 

descarregável para ut i l i zação em computadores 

pessoais, sistemas de jogos, tablets e telemóveis e 

telefones móveis; software de jogo gravado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/01  Estados Unidos 

da América N.º 97/439,132

[210]  N.º : N/198958

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento sob a 

forma de um website contendo conteúdos multimédia 

com personagens digitais, animação, música, arte e 

fantasia; fornecimento de um website que permite 

a c r iação, produção, mod i f icação, ut i l i zação e 

exibição de desenhos e personagens digitais não 

descarregáveis, animados e não animados, avatares, 

sobreposições e peles digitais para acesso e utilização 

em ambientes on-line, ambientes virtuais on-line e 

ambientes de realidade virtual; produtos virtuais não 

descarregáveis, nomeadamente calçado, vestuário, 

chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, decalques, 

auto c ola ntes, c a lendá r io s, jogo s de t abu lei ro, 

brinquedos, bonecas, veículos e armas para utilização 

em ambientes on-l ine, ambientes virtuais on-l ine 

e ambientes de realidade virtual; fornecimento de 

website com jogos não descarregáveis; fornecimento 

de um website com informações relacionadas com 

personagens digitais, animação, música, experiências 

interativas, jogos de vídeo, arte e fantasia e tokens 

não fungíveis (NFT); serviços de entretenimento, 

nomeada mente for nec i mento de obra s de a r te 

digitais não descarregáveis on-line com personagens 

animados autenticados por tokens não fungíveis 

para utilização em ambientes virtuais criados para 

fins de entretenimento; serviços de entretenimento, 

nomeadamente fornecimento de produtos virtuais 

n ã o d e s c a r r e g á v e i s o n-l i n e, n o m e a d a m e n t e 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

car tazes, deca lques, autocolantes, ca lendár ios, 

jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos 

e a r mas autent icadas por tokens não f u ng ívei s 

para uso em ambientes virtuais cr iados para f ins 

de entretenimento; serviços de entretenimento sob 

a forma de desenvolv imento, cr iação, produção, 

distribuição e pós-produção de filmes, programas de 

televisão e conteúdos de entretenimento multimédia; 

for nec i mento de u m website c om i n for maç ões 

relacionadas com fi lmes, programas de televisão, 

conteúdos de entretenimento multimédia, jogos, 

tokens não fungíveis, cripto-moedas e produtos digitais 

e virtuais para utilização por avatares on-line; serviços 

de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de um website com filmes, programas de televisão, 

conteúdos de entretenimento multimédia e jogos 

online, não descarregáveis; serviços de entretenimento, 

nomeadamente séries cinematográficas em curso 

no campo da fantasia; serviços de entretenimento, 

nomeadamente uma série de televisão em curso no 

campo da fantasia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/01  Estados Unidos 

da América N.º 97/439,145

[210]  N.º : N/198959

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de venda a retalho 

online de produtos virtuais, nomeadamente calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 

tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e armas para 

utilização em ambientes on-line, ambientes virtuais 

on-line e ambientes de realidade virtual; fornecimento 

de um mercado on-line para compradores e vendedores 

de imagens de arte digital descarregáveis autenticadas 

por tokens não fungíveis (NFTs); fornecimento de um 

mercado on-line para compradores e vendedores de 
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ficheiros multimédia descarregáveis contendo vídeos, 

ficheiros de imagens em movimento e ficheiros de 

áudio com personagens digitais, conteúdos animados, 

música e arte autenticados por tokens não fungíveis 

(NFTs); fornecimento de um mercado on-line para 

compradores e vendedores de produtos v ir tuais, 

nomeadamente calçado, vestuário, chapelaria, óculos, 

bolsas, a r te, car tazes, deca lques, autocolantes, 

calendários, jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, 

veículos e armas autenticados por não fungíveis 

tokens (NFT); serviços de loja de venda a retalho de 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

cartazes, decalques, autocolantes, calendários, jogos 

de tabuleiro, brinquedos e bonecas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/01  Estados Unidos 

da América N.º 97/439,160

[210]  N.º : N/198960

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente t-shirts, 

camisas, camisas de alças, camisolas de algodão, 

calções, casacos, jaquetas, chapelaria, sapatos, peúgas 

e roupa de dormir.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/01  Estados Unidos 

da América N.º 97/439,134

[210]  N.º : N/198982

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de venda a retalho 

online de produtos virtuais, nomeadamente calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte,cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 

tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e armas para 

utilização em ambientes on-line, ambientes virtuais 

on-line e ambientes de realidade virtual; fornecimento 

de um mercado on-line para compradores e vendedores 

de imagens de arte digital descarregáveis autenticadas 

por tokens não fungíveis (NFTs); fornecimento de um 

mercado on-line para compradores e vendedores de 

ficheiros multimédia descarregáveis contendo vídeos, 

ficheiros de imagens em movimento e ficheiros de 

áudio com personagens digitais, conteúdos animados, 

música e arte autenticados por tokens não fungíveis 

(NFTs); fornecimento de um mercado on-line para 

compradores e vendedores de produtos v ir tuais, 

nomeadamente calçado, vestuário, chapelaria, óculos, 

bolsas, a r te, car tazes, deca lques, autocolantes, 

calendários, jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, 

veículos e armas autenticados por não fungíveis 

tokens (NFTs); serviços de loja de venda a retalho de 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

cartazes, decalques, autocolantes, calendários, jogos 

de tabuleiro, brinquedos e bonecas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/447,926

[210]  N.º : N/198983

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de venda a retalho 

online de produtos virtuais, nomeadamente calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 

tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e armas para 

utilização em ambientes on-line, ambientes virtuais 

on-line e ambientes de realidade virtual; fornecimento 

de um mercado on-line para compradores e vendedores 

de imagens de arte digital descarregáveis autenticadas 

por tokens não fungíveis (NFTs); fornecimento de um 

mercado on-line para compradores e vendedores de 
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ficheiros multimédia descarregáveis contendo vídeos, 

ficheiros de imagens em movimento e ficheiros de 

áudio com personagens digitais, conteúdos animados, 

música e arte autenticados por tokens não fungíveis 

(NFTs); fornecimento de um mercado on-line para 

compradores e vendedores de produtos v ir tuais, 

nomeadamente calçado, vestuário, chapelaria, óculos, 

bolsas, a r te, car tazes, deca lques, autocola ntes, 

calendários, jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, 

veículos e armas autenticados por não fungíveis 

tokens (NFTs); serviços de loja de venda a retalho de 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

cartazes, decalques, autocolantes, calendários, jogos 

de tabuleiro, brinquedos e bonecas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/447,931

[210]  N.º : N/198984

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de venda a retalho 

online de produtos virtuais, nomeadamente calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 

tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e armas para 

utilização em ambientes on-line, ambientes virtuais 

on-line e ambientes de realidade virtual; fornecimento 

de um mercado on-line para compradores e vendedores 

de imagens de arte digital descarregáveis autenticadas 

por tokens não fungíveis (NFTs); fornecimento de um 

mercado on-line para compradores e vendedores de 

ficheiros multimédia descarregáveis contendo vídeos, 

ficheiros de imagens em movimento e ficheiros de 

áudio com personagens digitais, conteúdos animados, 

música e arte autenticados por tokens não fungíveis 

(NFTs); fornecimento de um mercado on-line para 

compradores e vendedores de produtos v ir tuais, 

nomeadamente calçado, vestuário, chapelaria, óculos, 

bolsas, a r te, car tazes, deca lques, autocolantes, 

calendários, jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, 

veículos e armas autenticados por não fungíveis 

tokens (NFTs); serviços de loja de venda a retalho de 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

cartazes, decalques, autocolantes, calendários, jogos 

de tabuleiro, brinquedos e bonecas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/447,919

[210]  N.º : N/198985

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

[730]  Requerente : Mythos Studios, LLC

  Endereço : 1445 N. Stanley Avenue, Suite 300, 

Los Angeles, CA 90046 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de venda a retalho 

online de produtos virtuais, nomeadamente calçado, 

vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, cartazes, 

deca lques, autocola ntes, ca lendá r ios, jogos de 

tabuleiro, brinquedos, bonecas, veículos e armas para 

utilização em ambientes on-line, ambientes virtuais 

on-line e ambientes de realidade virtual; fornecimento 

de um mercado on-line para compradores e vendedores 

de imagens de arte digital descarregáveis autenticadas 

por tokens não fungíveis (NFTs); fornecimento de um 

mercado on-line para compradores e vendedores de 

ficheiros multimédia descarregáveis contendo vídeos, 

ficheiros de imagens em movimento e ficheiros de 

áudio com personagens digitais, conteúdos animados, 

música e arte autenticados por tokens não fungíveis 

(NFTs); fornecimento de um mercado on-line para 

compradores e vendedores de produtos v ir tuais, 

nomeadamente calçado, vestuário, chapelaria, óculos, 

bolsas, a r te, car tazes, deca lques, autocolantes, 

calendários, jogos de tabuleiro, brinquedos, bonecas, 

veículos e armas autenticados por não fungíveis 

tokens (NFTs); serviços de loja de venda a retalho de 

calçado, vestuário, chapelaria, óculos, bolsas, arte, 

cartazes, decalques, autocolantes, calendários, jogos 

de tabuleiro, brinquedos e bonecas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/447,922
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[210]  N.º : N/199008

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

[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 : 

[300]  Pr ior idade : 2022/04/05 - -  

Benelux N.º 1462414

[210]  N.º : N/199009

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

[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 : 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 : 

[300]  Pr ior idade : 2022/04/05 - -  

Benelux N.º 1462414

[210]  N.º : N/199351

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

[730]  Requerente : WYSÔ BOGNER GMBH

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

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199754

[220]  Data de pedido : 2022/07/26

[730]  Requerente : Chivas Holdings (IP) Limited

  Endereço : Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton- 

Scotland, G82 2SS- United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

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

[540]  Marca : 

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

vermelha (Pantone 7623C), branca, prata (Pantone 

877C), c inzenta (Pantone 6C), dourada (Pantone 

3599C e Pantone 729C), castanha (Pantone 2322C) e 

preta tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/02/21  Reino Unido

N.º UK00003757296

[210]  N.º : N/199764

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

[730]  Requerente : Sergio Tacchini IP Holdings, Inc.

  Endere ç o : Tw i n L a ke s C apit a l L L C, 100 

Chestnut Street, Suite 1803, Rochester, New York 

14604, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; produtos de perfumaria; 

m a q u i l h a g e m; p r e p a r a ç õ e s c o s m é t i c a s p a r a 

tratamentos corporais; cremes de proteção solar 

(cosmét icos); másca ras de beleza; prepa rações 

cosméticas para o cuidado da pele; óleos essenciais; 

sabões para uso pessoal; desodorizantes para uso 

pessoal; cremes para o cabelo; produtos e tratamentos 

para o cabelo; champôs; preparações para banho e 

duche; produtos de toilette; preparações de higiene 

que sejam produtos de toilette; cosméticos para as 

unhas; cosméticos para animais; produtos para limpar 

a pele; preparações para desmaquilhagem; pontas de 

unhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199765

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

[730]  Requerente : Sergio Tacchini IP Holdings, Inc.

  Endere ç o : Tw i n L a ke s C apit a l L L C, 100 

Chestnut Street, Suite 1803, Rochester, New York 

14604, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos de sol; estojos para óculos 

de sol; correntes e cordões de óculos de sol; artigos 

de ótica; estojos para óculos; passes (tokens) não 

fungíveis (NFTs); software descarregável para passes 

(tokens) não fungíveis (NFTs); ficheiros de imagem 

descarregáveis; software de realidade virtual; software 

descarregável uti l izado no domínio do comércio 

electrónico; sof tware de segurança in formática 

descarregável; software descarregável para gestão de 

transações de criptomoedas utilizando a tecnologia de 

cadeia de blocos (blockchain); software informático 

utilizado no domínio do comércio electrónico; bens 

virtuais descarregáveis (principalmente relacionados 

com cosméticos, perfumaria, maquilhagem, óculos 

de sol, bolsas, roupa, sapatos, joalharia); software 

descarregável para metaverse; etiquetas eletrónicas de 

segurança; passes (tokens) de segurança (dispositivos 

de encriptação); bolsas adaptadas para telemóveis; 

suportes para telefones celulares; ficheiros multimédia 

de s c a r regávei s; b en s v i r t u a i s de s c a r regávei s, 

nomeadamente, programas de computador com 

calçado e vestuár io, para uti l i zação onl ine e em 

mundos virtuais online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199766

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

[730]  Requerente : Sergio Tacchini IP Holdings, Inc.

  Endere ç o : Tw i n L a ke s C apit a l L L C, 100 

Chestnut Street, Suite 1803, Rochester, New York 

14604, United States of America

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Colares (joalharia); anéis (joalharia); 

brincos para orelhas; porta-chaves em couro; cordão 

para prender chaves em metais preciosos; joalharia 

feita de metais preciosos; joias; caixas para joias; 

relógios de pulso; braceletes para relógios; pedras 

preciosas; metais preciosos e suas ligas; botões de 

punho; pingentes (joalharia); joalharia para decoração 

de chapéus.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199767

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

[730]  Requerente : Sergio Tacchini IP Holdings, Inc.

  Endere ç o : Tw i n L a ke s C apit a l L L C, 100 

Chestnut Street, Suite 1803, Rochester, New York 

14604, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  S er v iç o s : P romo ç ão do s b en s e s er v iç o s 

por meio da operaç ão de u m c ent ro c omerc ia l 

abrangente on-l ine; serviços de intermediário de 

negócios relacionados com encomenda postal por 

telecomunicações; serviços de loja de venda a retalho 

de cosméticos; serviços de loja de venda a retalho de 

perfumaria; serviços de loja de venda a retalho de 

óculos de sol; serviços de loja de venda a retalho de 

artigos de ótica; serviços de lojas de venda a retalho 

com passes (tokens) não fungíveis (NFTs); serviços de 

lojas de venda a retalho com software descarregável 

para passes (tokens) não fungíveis (NFTs); serviços 

de lojas de venda a retalho com jóias feitas de metais 

preciosos; serviços de lojas de venda a retalho com 

colares; serviços de lojas de venda a retalho com 

anéis (joalharia); serviços de lojas de venda a retalho 

com brincos; serviços de lojas de venda a retalho 

com porta-chaves de couro; serviços de loja de venda 

a retalho com relógios; serviços de loja de venda 

a retalho com sacos; serviços de loja de venda por 

grosso com sacos; serviços de loja de venda a retalho 

com vestuário; serviços de loja de venda por grosso 

com vestuário; serviços de loja de venda a retalho 

com calçado; serviços de loja de venda por grosso 

com calçado; serviços de loja de venda a retalho 

com chapelaria; serviços de loja de venda por grosso 

com chapelaria; serviços de publicidade, marketing 

e promoção; agências de importação-exportação de 

mercadorias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199768

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

[730]  Requerente : Sergio Tacchini IP Holdings, Inc.

  Endere ç o : Tw i n L a ke s C apit a l L L C, 100 

Chestnut Street, Suite 1803, Rochester, New York 

14604, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; produtos de perfumaria; 

m a q u i l h a g e m; p r e p a r a ç õ e s c o s m é t i c a s p a r a 

tratamentos corporais; cremes de proteção solar 

(cosmét icos); másca ras de beleza; prepa rações 

cosméticas para o cuidado da pele; óleos essenciais; 

sabões para uso pessoal; desodorizantes para uso 

pessoal; cremes para o cabelo; produtos e tratamentos 

para o cabelo; champôs; preparações para banho e 

duche; produtos de toilette; preparações de higiene 

que sejam produtos de toilette; cosméticos para as 

unhas; cosméticos para animais; produtos para limpar 

a pele; preparações para desmaquilhagem; pontas de 

unhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199769

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

[730]  Requerente : Sergio Tacchini IP Holdings, Inc.

  Endere ç o : Tw i n L a ke s C apit a l L L C, 100 

Chestnut Street, Suite 1803, Rochester, New York 

14604, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos de sol; estojos para óculos 

de sol; correntes e cordões de óculos de sol; artigos 

de ótica; estojos para óculos; passes (tokens) não 

fungíveis (NFTs); software descarregável para passes 



N.º 44 — 3-11-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16665

(tokens) não fungíveis (NFTs); ficheiros de imagem 

descarregáveis; software de realidade virtual; software 

descarregável uti l izado no domínio do comércio 

electrónico; sof tware de segurança in formática 

descarregável; software descarregável para gestão de 

transações de criptomoedas utilizando a tecnologia de 

cadeia de blocos (blockchain); software informático 

utilizado no domínio do comércio electrónico; bens 

virtuais descarregáveis (principalmente relacionados 

com cosméticos, perfumaria, maquilhagem, óculos 

de sol, bolsas, roupa, sapatos, joalharia); software 

descarregável para metaverse; etiquetas eletrónicas de 

segurança; passes (tokens) de segurança (dispositivos 

de encriptação); bolsas adaptadas para telemóveis; 

suportes para telefones celulares; ficheiros multimédia 

de s c a r regávei s; b en s v i r t u a i s de s c a r regávei s, 

nomeadamente, programas de computador com 

calçado e vestuár io, para uti l i zação onl ine e em 

mundos virtuais online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199770

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

[730]  Requerente : Sergio Tacchini IP Holdings, Inc.

  Endere ç o : Tw i n L a ke s C apit a l L L C, 100 

Chestnut Street, Suite 1803, Rochester, New York 

14604, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Colares (joalharia); anéis (joalharia); 

brincos para orelhas; porta-chaves em couro; cordão 

para prender chaves em metais preciosos; joalharia 

feita de metais preciosos; joias; caixas para joias; 

relógios de pulso; braceletes para relógios; pedras 

preciosas; metais preciosos e suas ligas; botões de 

punho; pingentes (joalharia); joalharia para decoração 

de chapéus.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199771

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

[730]  Requerente : Sergio Tacchini IP Holdings, Inc.

  Endere ç o : Tw i n L a ke s C apit a l L L C, 100 

Chestnut Street, Suite 1803, Rochester, New York 

14604, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  S er v iç o s : P romo ç ão do s b en s e s er v iç o s 

por meio da operaç ão de u m c ent ro c omerc ia l 

abrangente on-l ine; serviços de intermediário de 

negócios relacionados com encomenda postal por 

telecomunicações; serviços de loja de venda a retalho 

de cosméticos; serviços de loja de venda a retalho de 

perfumaria; serviços de loja de venda a retalho de 

óculos de sol; serviços de loja de venda a retalho de 

artigos de ótica; serviços de lojas de venda a retalho 

com passes (tokens) não fungíveis (NFTs); serviços de 

lojas de venda a retalho com software descarregável 

para passes (tokens) não fungíveis (NFTs); serviços 

de lojas de venda a retalho com jóias feitas de metais 

preciosos; serviços de lojas de venda a retalho com 

colares; serviços de lojas de venda a retalho com 

anéis (joalharia); serviços de lojas de venda a retalho 

com brincos; serviços de lojas de venda a retalho 

com porta-chaves de couro; serviços de loja de venda 

a retalho com relógios; serviços de loja de venda 

a retalho com sacos; serviços de loja de venda por 

grosso com sacos; serviços de loja de venda a retalho 

com vestuário; serviços de loja de venda por grosso 

com vestuário; serviços de loja de venda a retalho 

com calçado; serviços de loja de venda por grosso 

com calçado; serviços de loja de venda a retalho 

com chapelaria; serviços de loja de venda por grosso 

com chapelaria; serviços de publicidade, marketing 

e promoção; agências de importação-exportação de 

mercadorias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199785

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

[730]  Requerente : 

 GUAN JINHUA
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  Endereço : 131

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/199796

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P r o d u t o s : C o m p u t a d o r e s; h a r d w a r e d e 

computadores; computadores portáteis; computadores 

d e  t a b l e t e ;  a p a r e l h o s  e  i n s t r u m e n t o s  d e 

telecomunicações; telefones; telemóveis; telefones 

inteligentes; dispositivos de comunicação sem fios para 

transmissão de voz, dados, imagens, áudio, vídeo, e 

conteúdo multimédia; aparelhos de comunicação para 

redes; dispositivos electrónicos digitais portáteis 

capazes de proporcionar acesso à Internet e para o 

env io, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

hardware de computador uti l i zável; d isposit ivos 

e l e c t r ó n i c o s d i g i t a i s u t i l i z áve i s c a p a z e s d e 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; óculos 

inteligentes; anéis inteligentes; rastreadores utilizáveis 

para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de 

medição); leitores de livros electrónicos; software de 

computador; software informático para instalação, 

con f ig u ração, operação e controle cont role de 

c o m put a d o re s, p er i fé r i c o s d e c o m put a d o re s, 

d i sposit ivos móveis, telefones móveis, relóg ios 

inteligentes, óculos inteligentes, dispositivos portáteis, 

auriculares, auscultadores, televisões, codificadores / 

/descodificadores (set-top boxes), leitores e gravadores 

de áudio e vídeo, sistemas teatrais domésticos, e 

s i s t e m a s d e ent ret en i m ent o; s o f t wa re p a r a o 

desenvolvimento de programas informáticos; software 

de jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia pré-gravado descarregável; dispositivos 

periféricos de computador; dispositivos periféricos 

para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

i nte l igente s, ó c u lo s i nte l igente s, au r ic u la re s, 

a u s c u l t a d o r e s ,  t e l e v i s õ e s ,  c o d i f i c a d o r e s  /  

/de s c o d i f i c adore s (s et-top b oxe s), e le i tore s e 

g r av a d o r e s d e á u d i o e v í d e o; p e r i fé r i c o s d e 

computador utilizáveis para uso com computadores, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, anéis inteligentes, 

auriculares, auscultadores, televisões, codificadores / 

/de s c o d i f i c adore s (s et-top b oxe s), e le i tore s e 

gravadores de áudio e vídeo; aparelhos biométricos de 

identificação e autenticação; acelerómetros; altímetros; 

aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para 

gravação de distâncias; pedómetros; aparelhos para 

m e d i ç ão d a p re s s ão; i nd i c a d o re s d e p re s s ão; 

monitores, ecrãs de ex ibição, ecrãs de ex ibição 

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

computadores, telefones inteligentes, dispositivos 

elec t rón ic os móvei s, d i spos it ivos elec t rón ic os 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

televisões, codificadores / descodificadores (set-top 

boxes), e leitores e gravadores de áudio e v ídeo; 

monitores, óculos, controles e auriculares de realidade 

virtual e aumentada; óculos 3D; óculos; óculos de sol; 

lentes para óculos; v idro óptico; art igos ópticos; 

aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; f lashes 

para máquinas fotográficas; teclados, ratos, almofadas 

para rato, impressoras, unidades de disco, e discos 

r ígidos; aparelhos para gravar e reproduzir sons; 

leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; colunas 

alto-falantes; amplificadores e receptores de áudio; 

aparel hos de áud io para veícu los motor i zados; 

aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de 

voz; auriculares, auscultadores; microfones; televisões; 

televisores e ecrãs de televisão; codif icadores / 

/descodificadores (set-top boxes); rádios; transmissores 

e receptores de rádio; interfaces de usuário para 

computadores de bordo e dispositivos electrónicos a 

b o r d o,  n o m e a d a m e n t e p a i n é i s  d e c o n t r o l e 

electrónicos, monitores, telas sensíveis ao toque/ecrãs 
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tácteis (touchscreens), controles remotos, estações de 

acoplamento, conectores, interruptores e controles 

a c t i v a d o s p o r vo z; a p a r e l h o s d e s i s t e m a s d e 

posic iona mento g loba l (GPS); i nst r u mentos de 

navegação; aparelhos de navegação para veículos 

[computadores a bordo dos veículos]; aparelhos de 

controlo remoto para controla r computadores, 

t e lemóvei s, d i s p o s i t ivo s e le c t rón ic o s móvei s, 

d i sp o s i t ivo s e le c t rón ic o s ut i l i z ávei s, re lóg io s 

i nte l igente s, ó c u lo s i nte l igente s, au r ic u la re s, 

auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, 

televisões, codificadores / descodificadores (set-top 

boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, relógios 

i nte l igente s, ó c u lo s i nte l igente s, au r ic u la re s, 

auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, 

televisões, codificadores / descodificadores (set-top 

boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

bater ia s; c a r regadores de bater ia; c onec tores, 

acopladores, fios, cabos, carregadores, acopladores, 

estações de acoplamento e adaptadores eléctricos e 

electrónicos para computadores, telefones móveis, 

computadores portáteis, periféricos de computadores, 

d i spo s it ivo s elec t rón ic o s móvei s, d i spo s it ivo s 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e 

g r a v a d o r e s d e á u d i o e v í d e o,  t e l e v i s õ e s ,  e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes); telas 

i nterat iva s sens ívei s ao toque; i nter fac es pa ra 

computadores, monitores de computador, telemóveis, 

d i spo s it ivo s elec t rón ic o s móvei s, d i spo s it ivo s 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

i n t e l i g e n t e s ,  t e l e v i s õ e s ,  c o d i f i c a d o r e s  /  

/de s c o d i f i c adore s (s et-top b oxe s), e le i tore s e 

g ravadores de áud io e v ídeo; protector de ecrã 

adaptados a monitores de computador, monitores de 

telemóveis, e monitores de relógios inteligentes; peças 

e acessór ios para computadores, per i fér icos de 

computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

i nte l igente s, ó c u lo s i nte l igente s, au r ic u la re s, 

auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, 

televisões, e codificadores / descodificadores (set-top 

boxes); capas, sacos, estojos, capas protectoras, 

correias e cordões para computadores, telemóveis, 

d i spo s it ivo s elec t rón ic o s móvei s, d i spo s it ivo s 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores / 

/de s c o d i f i c adore s (s et-top b oxe s), e le i tore s e 

g ravadores de áud io e v ídeo; varas para sel f ies 

(monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos 

e instrumentos de pesagem; medições; quadros de 

avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de 

silício [para circuitos integrados]; circuitos integrados; 

amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remoto; 

fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; 

instalações eléctr icas para o controlo remoto de 

operações industriais; pára-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; aparelhos electrónicos de comando e 

reconhecimento de voz para controle de operações 

disposit ivos electrónicos de consumo e sistemas 

residenciais; assistentes digitais pessoais; aparelhos 

para regular o calor; monitores, sensores, e controles 

para dispositivos e sistemas de ares condicionados, 

aquecimento, e ventilação; aparelhos eléctricos para 

r e g u l a r i z a ç ã o; r e g u l a d o r e s d e l u z e l é c t r i c a 

(reguladores de intensidade da luz eléctrica); aparelhos 

de controle da electr ic idade; tomadas elétr icas; 

interruptores eléctr icos e electrónicos; a larmes, 

sersores de alarme e sistemas de monitorização de 

alarmes; detectores de fumo e monóxido de carbono; 

ter mó st ato s; fe chadu ra s e fe cho s e lé c t r i c o s e 

elect rón icos para por tas e janelas; s i stemas de 

segurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e  :  2 0 2 2 / 0 3 / 2 3  

Listenstaine N.º 2022-188

[210]  N.º : N/199797

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

[730]  Requerente : Apple Inc.
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  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : Serv iços educat ivos; provisão de 

formação, orientação, treino, estágios, aprendizagem, 

e programas de aconselhamento sobre orientação 

profissional em áreas de publicidade, marketing, 

comunicação e design; preparação, organização, 

condução e apresentação de seminários, workshops, 

au las, webinars, conferênc ias, formação on l ine 

prog ra ma s de en s i no à d i s t â nc ia; prepa raç ão, 

organização, condução e apresentação de concertos, 

actuações ao vivo, eventos especiais de entretenimento, 

eventos artísticos e culturas, entretenimento teatral, 

competições, concursos, feiras, festivais, exposições, 

mostras e eventos desportivos; desenvolvimento, 

produção, distribuição e apresentação de programas 

de rád io, prog ra ma s de telev i são, i magen s em 

movimento, conteúdos multimédia de entretenimento, 

e gravações sonoras; fornecimento de programa de 

televisão, rádio, áudio, v ídeo, podcast e webcast 

a d e c or rer; for ne c i mento d e prog r a m a ç ão d e 

entreten i mento, despor to, música, i n for mação, 

notícias e eventos da actualidade através de redes de 

telecomunicações, redes de computador, Internet, 

satél ite, rád io, redes de comunicações wireless, 

telev isão e telev isão por cabo; fornec imento de 

programação de entretenimento, desporto, animação, 

música, informação, notícias, realidades correntes, e 

eventos da actualidade não transferíveis por download; 

fornecimento de sites e aplicações de computador 

com apresentação de programação de entretenimento, 

desporto, música, informação, notícias, eventos da 

actualidade, artística e cultural; fornecimento de 

sites e aplicações de computador com apresentação 

de informação no campo do entretenimento, música, 

desporto, notícias e arte e cultura; informação sobre 

entretenimento; fornecimento de jogos de computador, 

jogos electrónicos, jogos interactivos, e videojogos 

não transferíveis por download; fornecimento de 

informações, horários, revisões e recomendações 

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

entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações 

ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, 

mostras e eventos desportivos; serviços de reserva de 

bilhetes e de inscrições para programas educativos, 

entretenimento, imagens em movimento, teatro e 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras 

e eventos desportivos; publicação e apresentação de 

análises, inquéritos e classificações e fornecimento 

de sites interactivos e apl icações de computador 

para a publicação e partilha de análises, inquéritos 

e classif icações relativas a programas educativos, 

entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras 

e eventos desportivos; fornecimento de toques, música 

pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis 

por dow n load pa ra ut i l i za r em d i sposit ivos de 

comunicações móveis; fornecimento de um site para o 

carregamento, armazenamento, partilha, visualização 

e publ icação de imagens, áudio, v ídeos, bolet ins 

informativos onl ine, blogs, podcasts e conteúdos 

multimédia; publicação de livros, periódicos, jornais, 

newsletters, manuais, blogs, boletins informativos e 

outras publicações; fornecimento de sites e aplicações 

de computador que apresentam livros, periódicos, 

jor n a i s, new s let t er s, m a nu a i s, b log s, b olet i n s 

in format ivos e outras publ icações; repor tagens 

notic iosas; serv iços de bibl ioteca electrónicos e 

online; fornecimento de software de computador 

não transfer ível por download para ut i l i zar em 

articulação com fitness e exercício físico; fornecimento 

de sites e aplicações de computador que apresentam 

informações no campo do fitness e do exercício físico; 

serviços de imagens digitais; criação de efeitos visuais 

e grafismos para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e  :  2 0 2 2 / 0 3 / 2 3  

Listenstaine N.º 2022-188

[210]  N.º : N/199863

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

[730]  Re querente : M A N U FAC T U R E J E A N 

ROUSSEAU

  Endereço : Zone industrielle de Champs Pusy, 

25170 Pelousey France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios; joalharia; caixas de joias; 

instrumentos cronométricos; relógios de pulso; botões 

de punho; pulseiras.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199864

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

[730]  Re querente : M A N U FAC T U R E J E A N 

ROUSSEAU

  Endereço : Zone industrielle de Champs Pusy, 

25170 Pelousey France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Peles de an imais; sacos de mão; 

sacos; couro em bruto ou semitrabalhado; cordões em 

couro; guarnições [enfeites] de couro para móveis; 

chapéus-de-chuva; roupas para animais de estimação; 

selaria; pastas [maletas]; organizadores de cartões-

-de-visita; porta-documentos de couro; porta-cartas 

[pastas]; porta-cartões [marroquinaria]; pastas para 

conferências; maletas para documentos; carteiras; 

porta-moedas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200023

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

[730]  Requerente : 

 CHOI MING CHI

  Endereço : 37K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

脱

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200055

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

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador e aplicações 

móveis para permitir a realidade virtual, realidade 

au ment ada e ex per iênc ia s de rea l idade m i st a; 

hardware informático e periféricos de computador 

para possibi l ita r a rea l idade v i r tua l, rea l idade 

aumentada, e experiências de realidade mista; software 

informático e aplicações móveis para criar e conceber 

ambientes de realidade virtual e realidade aumentada; 

software informático e aplicações móveis em relação 

ao bem-estar mental, hábitos saudáveis e seguros; 

programas e software de computador descarregáveis 

com bens (f icheiros) v ir tuais para ut i l i zação em 

mundos virtuais; software de computador; aplicações 

móveis (apps); hardware e periféricos de computador; 

materiais digitais descarregáveis; suportes digitais 

desca r regávei s; apa rel hos e i nst r u mentos pa ra 

gravação, transmissão, reprodução ou processamento 

de som, imagens ou dados; supor tes gravados e 

descarregáveis; bens (ficheiros) virtuais descarregáveis, 

nomeadamente, programas de computador com 

vestuário, calçado, chapelaria, óculos, fatos de banho, 

decoração doméstica, art igos gerais para a casa, 

mobiliário, cosméticos e artigos de higiene pessoal, 

vestuário e acessórios para o cabelo, jóias e relógios, 

malas de mão, sacos desportivos, mochilas, carteiras, 

e ficheiros coleccionáveis para utilização em linha e 

em mundos virtuais; suportes digitais, nomeadamente, 

coleccionáveis digitais, fichas digitais, tokens não 

fungíveis (f icheiros mult imédia descarregáveis) 
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(NFTs) utilizadas com tecnologia de cadeia de blocos 

para representar um artigo coleccionável; tokens 

não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) 

(NFTs); materiais digitais, nomeadamente, tokens 

não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) 

(NFTs) com imagens, vídeos, áudios, textos e arte 

dos meios digitais; materiais digitais, nomeadamente, 

fichas criptográficas com imagens, vídeos, áudios, 

textos, e arte dos meios digitais; ficheiros de imagem 

descarregáveis contendo obras de arte autenticadas 

por tokens não fung íveis (f ichei ros mult imédia 

descarregáveis) (NFTs); software descarregável para 

fornecer acesso a um ambiente virtual online; bens 

(ficheiros) virtuais descarregáveis, nomeadamente, 

vestuário virtual, calçado, chapelaria, óculos, fatos 

de banho, decoração doméstica, artigos gerais para 

a casa, mobiliário, cosméticos e artigos de higiene 

pessoal, vestuário e acessórios para o cabelo, jóias e 

relógios, malas de mão, sacos desportivos, mochilas, 

carteiras, e coleccionáveis para utilização online e 

em mundos virtuais; dados gravados em formato 

electrónico, óptico ou magnético; bases de dados 

electrónicas nos domínios do bem-estar mental, 

hábitos saudáveis e seguros registados em suportes 

informáticos; publicações, artigos, livros, folhetos, 

brochuras, blogues, catálogos, calendários, revistas, 

jornais, periódicos, postais, fotograf ias, revistas, 

jornais, boletins informativos, guias e directórios 

electrónicas descarregáveis; filmes, vídeos e clips áudio 

descarregáveis; hardware e software de computador 

para videoconferência e presença remota.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200056

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

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de um mercado em 

l inha para compradores e vendedores de bens e 

serviços; apresentação de mercadorias em meios de 

comunicação, para fins de venda a retalho; promoção 

de vendas para terceiros; a angariação em benefício 

de terceiros, de uma variedade de bens, excluindo o 

seu transporte, permitindo aos clientes ver e comprar 

convenientemente esses bens; a administração de um 

programa de descontos para permitir aos participantes 

obter desc ontos em bens e ser v iç os at ravés da 

ut i l i zação de um car tão de sóc io com desconto; 

administração de programas de prémios de fidelidade; 

ser v iços promoc iona i s na natu reza de c r iação, 

organização, funcionamento, gestão e supervisão de 

esquemas de fidelização e recompensa de clientes; 

serviços de lojas de retalho online com bens (ficheiros) 

virtuais, nomeadamente vestuário, calçado, chapelaria, 

óculos, fatos de banho, decoração doméstica, artigos 

gerais de casa, mobiliário, cosméticos e artigos de 

higiene pessoal, vestuário e acessórios de cabelo, jóias 

e relógios, malas de mão, sacos desportivos, mochilas, 

c a r tei ra s, e c olec c ionávei s pa ra ut i l i zaç ão em 

mundos virtuais online; serviços de lojas de retalho, 

promoção e publicidade de bens (ficheiros) virtuais, 

nomeadamente de vestuário, calçado, chapelaria, 

óculos, fatos de banho, decoração doméstica, artigos 

gerais para a casa, mobiliário, cosméticos e artigos de 

higiene pessoal, vestuário e acessórios para o cabelo, 

jóias e relógios, bolsas, sacos de desporto, mochilas, 

carteiras e artigos para coleccionar para utilização 

em mundos virtuais em linha; fornecimento de um 

mercado em linha para transacções e serviços de 

registo utilizando tecnologia de software baseada em 

cadeias de blocos e contratos inteligentes para a venda 

e compra de bens digitais, moedas digitais, arte digital 

e coleccionáveis, fichas digitais, e tokens não fungíveis 

(ficheiros multimédia descarregáveis) (NFTs); venda 

a retalho de activos digitais, moedas digitais, arte 

digital e coleccionáveis, f ichas digitais, e tokens 

não fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) 

(NFTs) em linha; compilação de informação em bases 

de dados informáticas; actualização e manutenção 

de dados em bases de dados e registos informáticos; 

gestão, aconselhamento, consultoria e informação 

empresarial nos domínios dos bens (ficheiros) virtuais, 

bens digitais, imagens digitais, arte digital e bens 

coleccionáveis, fichas digitais, tokens não fungíveis 

(ficheiros multimédia descarregáveis) (NFTs), meios 

digitais e bens digitais; administração comercial 

do l icenciamento de bens e serviços de terceiros; 

administração comercial do licenciamento de bens 

(ficheiros) virtuais, bens digitais, imagens digitais, 

moedas digitais, moedas criptográficas, arte digital 

e coleccionáveis, fichas digitais, tokens não fungíveis 
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(ficheiros multimédia descarregáveis) (NFTs), meios 

digitais e bens digitais e coleccionáveis criptográficos; 

organização e realização de feiras comerciais físicas e 

virtuais, exposições e feiras de negócios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200059

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

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de jogos em linha em relação 

ao bem-estar mental e hábitos saudáveis; serviços 

de jogos em l inha; serviços de jogos de realidade 

virtual fornecidos em l inha a partir de uma rede 

de computadores; serviços de salões de jogos de 

realidade virtual; fornecimento de instalações de 

diversão para a realidade virtual utilizando redes de 

comunicação globais; fornecimento de instalações de 

diversão e de jogos para a realidade virtual utilizando 

computação gráf ica; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de entretenimento 

interactivo de real idade v ir tual ou aumentada e 

conteúdo de realidade virtual ou aumentada; serviços 

de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

de entretenimento interactivo de realidade mista 

e c o nt e ú d o s d e r e a l i d a d e m i s t a; s e r v i ç o s d e 

entretenimento, nomeadamente, fornecimento de 

ambientes virtuais nos quais os utilizadores podem 

interagir através de computadores ou consolas de 

jogos de vídeo para fins de entretenimento; serviços 

de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de 

um mundo virtual multimédia; serviços de operação 

e manutenção de um mundo virtual em linha para 

fins de entretenimento; serviços de entretenimento e 

educação na natureza de fornecer jogos de vídeo em 

linha, jogos de computador, software interactivo, jogos 

multi-jogadores e jogos de computador para mundos 

virtuais; serviços de entretenimento, nomeadamente 

o fornecimento de mundos virtuais em linha e de 

personagens de mundos virtuais; serviços de educação; 

prestação de formação; entretenimento; actividades 

desportivas e culturais; organização e realização de 

eventos desportivos; organização e real ização de 

colóquios, competições (educação ou entretenimento), 

concertos, eventos de entretenimento, conferências e 

desfiles de moda; organização de exposições para fins 

culturais, educativos ou de entretenimento; serviços de 

desportos electrónicos; realização de aulas de fitness; 

publicação em linha de livros e revistas electrónicas; 

fornec imento de música e v ídeos em l inha, não 

descarregáveis; produção de podcasts; fornecimento 

de instalações desportivas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200084

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

[730]  Requerente : Companhia de Electricidade de 

Macau, CEM S.A.

  Endereço : Estrada Dona Maria II, Edif ício 

CEM, 14 andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento e distribuição 

de electricidade.

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Amarelo) Pantone 123C, 

(Cor de Laranja Claro) Pantone Cor de Laranja 

021C, (Cor de Laranja Claro) Pantone 137C, (Cor 

de Laranja) Pantone 1575C, (Vermelho Brilhante) 

Pantone Vermelho Brilhante C, (Roxo) Pantone 267C, 

(Roxo Escuro) Pantone 2685C, (Branco) Pantone 

000C, (Cor de Carne Clara) 20% Pantone 713C, (Cor 

de Carne Escura) Pantone 475C, (Cor de Carne) 

Pantone 162C, (Cinza Frio) Pantone Cinza Frio 2C, 

(Cinza Frio) Pantone Cinza Frio 7C e (Cinza Frio) 

Pantone Cinza Frio 11C, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/200085

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

Macau, CEM S.A.

  Endereço : Estrada Dona Maria II, Edif ício 

CEM, 14 andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento e distribuição 

de electricidade.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Amarelo) Pantone 123C, 

(Cor de Laranja Claro) Pantone Cor de Laranja 

021C, (Cor de Laranja Claro) Pantone 137C, (Cor 

de Laranja) Pantone 1575C, (Vermelho Brilhante) 

Pantone Vermelho Brilhante C, (Roxo) Pantone 267C, 

(Roxo Escuro) Pantone 2685C, (Branco) Pantone 

000C, (Cor de Carne Clara) 20% Pantone 713C, (Cor 

de Carne Escura) Pantone 475C, (Cor de Carne) 

Pantone 162C, (Cinza Frio) Pantone Cinza Frio 2C, 

(Cinza Frio) Pantone Cinza Frio 7C e (Cinza Frio) 

Pantone Cinza Frio 11C, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/200086

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

[730]  Requerente : Companhia de Electricidade de 

Macau, CEM S.A.

  Endereço : Estrada Dona Maria II, Edif ício 

CEM, 14 andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento e distribuição 

de electricidade.

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Amarelo) Pantone 123C, 

(Cor de Laranja) Pantone Cor de Laranja 021C, (Cor 

de Laranja Claro) Pantone 137C, (Cor de Laranja) 

Pa ntone 1575C, (Ver mel ho Br i l ha nte) Pa ntone 

Vermelho Brilhante C, (Roxo) Pantone 267C, (Roxo 

Escuro) Pantone 2685C, (Branco) Pantone 000C, (Cor 

de Carne Clara) 20% Pantone 713C e (Verde) Pantone 

374C, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/200087

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

[730]  Requerente : Companhia de Electricidade de 

Macau, CEM S.A.

  Endereço : Estrada Dona Maria II, Edif ício 

CEM, 14 andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento e distribuição 

de electricidade.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Amarelo) Pantone 123C, 

(Cor de Laranja) Pantone Cor de Laranja 021C, (Cor 

de Laranja Claro) Pantone 137C, (Cor de Laranja) 

Pa ntone 1575C, (Ver mel ho Br i l ha nte) Pa ntone 

Vermelho Brilhante C, (Roxo) Pantone 267C, (Roxo 

Escuro) Pantone 2685C, (Branco) Pantone 000C, (Cor 

de Carne Clara) 20% Pantone 713C e (Verde) Pantone 

374C, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/200088

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

[730]  Requerente : Companhia de Electricidade de 

Macau, CEM S.A.

  Endereço : Estrada Dona Maria II, Edif ício 

CEM, 14 andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento e distribuição 

de electricidade.



N.º 44 — 3-11-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16673

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Amarelo) Pantone 123C, 

(Cor de Laranja) Pantone Cor de Laranja 021C, (Cor 

de Laranja Claro) Pantone 137C, (Cor de Laranja) 

Pa ntone 1575C, (Ver mel ho Br i l ha nte) Pa ntone 

Vermelho Brilhante C, (Roxo) Pantone 267C, (Roxo 

Escuro) Pantone 2685C, (Branco) Pantone 000C, (Cor 

de Carne Clara) 20% Pantone 713C, (Cor de Carne 

Escura) Pantone 475C, (Cor de Carne) Pantone 162C 

e (Cinza Fr io) Pantone Cinza Fr io 11C, ta l como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/200089

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

[730]  Requerente : Companhia de Electricidade de 

Macau, CEM S.A.

  Endereço : Estrada Dona Maria II, Edif ício 

CEM, 14 andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento e distribuição 

de electricidade.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Amarelo) Pantone 123C, 

(Cor de Laranja) Pantone Cor de Laranja 021C, (Cor 

de Laranja Claro) Pantone 137C, (Cor de Laranja) 

Pa ntone 1575C, (Ver mel ho Br i l ha nte) Pa ntone 

Vermelho Brilhante C, (Roxo) Pantone 267C, (Roxo 

Escuro) Pantone 2685C, (Branco) Pantone 000C, (Cor 

de Carne Clara) 20% Pantone 713C, (Cor de Carne 

Escura) Pantone 475C e (Cor de Carne) Pantone 162C, 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/200553

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

[730]  Requerente : Minaris Medical Co., Ltd.

  Endereço : 8-10, Harumi 1-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos para análise do sangue 

oculto fecal; aparelhos de uso médico para análises 

ao sangue oculto fecal; aparelhos para testagem do 

sangue; aparelhos para análise do sangue; aparelhos 

de análise para uso médico; aparelhos e instrumentos 

médicos; aparelhos de diagnóstico para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200589

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : 

 Best World International Limited

  Endereço : 26  #05-01 534057

 26 Tai Seng Street #05-01, Singapore 534057

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, online 

e grossistas relacionados com produtos de saúde e 

beleza, produtos para os cuidados da pele, cosméticos, 

produtos de beleza, produtos alimentares, suplementos 

nutricionais e dietéticos; apresentação de produtos 

e serviços utilizando meios electrónicos, incluindo 

televendas e compras ao domicílio, para a venda de 

produtos de saúde e beleza, produtos para os cuidados 

da pele, cosméticos, produtos de beleza, produtos 

alimentares, suplementos nutricionais e dietéticos; 

ser v iços de encomenda on-l ine in format i zados; 

organ ização de eventos promocionais para f ins 

comerciais ou publicitários; prestação de serviços de 

desenvolvimento empresarial, informações, artigos 

e materiais promocionais e de marketing, incluindo 

on-line, sobre publicidade, gestão e administração 

de negócios e funções administrativas; serviços de 

assessoria empresarial; organização de exposições 

com fins comerciais ou publicitários; organização de 

feiras comerciais com fins comerciais ou publicitários.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200632

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 C O M PA N H I A DE T E C N O L O G I A H U I AO 

HELLOMACAU, LIMITADA

  Endereço : 182 20 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200642

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 6

E3-17A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200696

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3131 2 J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200697

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3131 2 J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200741

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1200 1 11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200742

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1200 1 11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200743

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1200 1 11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200744

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1200 1 11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200745

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1200 1 11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200746

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1200 1 11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200831

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 A 203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200832

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 A 203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200833

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 A 203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200834

[220]  Data de pedido : 2022/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 A 203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200868

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : KEY COFFEE INC

  Endereço : 2-34-4, Nishi-shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Filtros para café em papel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200869

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : KEY COFFEE INC

  Endereço : 2-34-4, Nishi-shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Gotejadores de café não elétricos 

para fazer café; serviços de loiça; chávenas de café em 

metais preciosos; filtros de café, não elétricos; moinhos 

de café manuais; canecas para café; coadores de café, 

não elétricos; cafeteiras de serviço, não elétricas, em 

metais preciosos; serviços de café [louça de mesa]; 

ca fetei ras, não elétr icas; copos para café e chá; 

recipientes térmicos para café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200870

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : KEY COFFEE INC

  Endereço : 2-34-4, Nishi-shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : Produtos lácteos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200871

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : KEY COFFEE INC

  Endereço : 2-34-4, Nishi-shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau; café verde; temperos; 

bebidas à base de café; café em grão; cápsulas de café; 

aromas de café; misturas de café; sucedâneos do café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200872

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : KEY COFFEE INC

  Endereço : 2-34-4, Nishi-shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau; café verde; bebidas à 

base de café; café em grão; cápsulas de café; aromas de 

café; misturas de café; sucedâneos do café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200873

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : KEY COFFEE INC

  Endereço : 2-34-4, Nishi-shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  S er v iç o s : Apresent aç ão de pro duto s no s 

meios de comunicação, para fins de venda a retalho; 

apresentação eletrón ica de produtos e ser v iços 

para compras em casa e compras pela telev isão; 

for nec i mento de i n for maç ões e c on su lt ador ia 

empresariais aos consumidores sobre a escolha de 

produtos e serviços; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; disponibilização 

de um espaço de mercado online para compradores e 

vendedores de produtos e serviços; serviços de lojas 

de venda a retalho online e serviços de lojas de venda 

a retalho relacionados com café, bebidas à base de 

café, café em grão, cápsulas de café, aromas de café, 

misturas de café, sucedâneos do café, bebidas de 

café com leite, filtros para café em papel, gotejadores 

de café não elétr icos para fazer café, serviços de 

loiça, copos em metais preciosos, filtros de café não 

elétricos, moinhos de café manuais, coadores de café 

não elétricos, cafeteiras de serviço não elétricas em 

metais preciosos, serviços de café [louça de mesa], 

cafeteiras não elétricas, artigos de vidro, chávenas 

de chá, recipientes térmicos para café, moedores 

de café acionados eletricamente, máquinas de café 

expresso elétr icas, cafeteiras e jarros para cafés 

elétricos, utensílios e recipientes para uso doméstico 

ou na coz i n ha (não em meta i s prec iosos ou em 

plaqué), louça, suportes e transportadores para copos 

dobráveis, bases para copos não em papel, garrafas 

térmicas de vácuo, chávenas de café, chávenas de chá, 

canecas, vidraria, taças, pratos e tigelas, caixas de 

armazenamento, gotejadores de café não elétricos, e 

temperos; serviços administrativos relativos a cartões 

de fidelidade; gestão de programas de fidelização de 

consumidores para promover os produtos e serviços 

de terceiros; informação, aconselhamento, gestão 

de negócios comerciais e serviços de consultadoria 

relacionados com os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200874

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : KEY COFFEE INC

  Endereço : 2-34-4, Nishi-shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau; café verde; bebidas à 

base de café; café em grão; cápsulas de café; aromas de 

café; misturas de café; sucedâneos do café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200875

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : KEY COFFEE INC

  Endereço : 2-34-4, Nishi-shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau; café verde; bebidas à 

base de café; café em grão; cápsulas de café; aromas de 

café; misturas de café; sucedâneos do café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200876

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : KEY COFFEE INC

  Endereço : 2-34-4, Nishi-shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau; café verde; bebidas à 

base de café; café em grão; cápsulas de café; aromas de 

café; misturas de café; sucedâneos do café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200877

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : KEY COFFEE INC

  Endereço : 2-34-4, Nishi-shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau; café verde; bebidas à 

base de café; café em grão; cápsulas de café; aromas de 

café; misturas de café; sucedâneos do café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200883

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

 YU KON SHING

  Endereço : 36 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201013

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2888 6 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201020

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : BAYERISCHE MOTOREN 

WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

  Endereç o : Pet uel r i ng 130, 80809 Mu n ich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Viaturas [carros]; aparelhos para 

locomoção por terra; motores para veículos terrestres; 

motores para veículos para utilização em terra; peças 

e acessórios para veículos, exceto rodas e pneus para 

motociclos e bicicletas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/10  Alemanha

N.º DE 302022103858.7

[210]  N.º : N/201047

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201049

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201050

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : THUNEVIN

  Endereço : Thunevin 6 rue Guadet 33330 Saint-

Emilion, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201051

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : 

 ROLAND MOURET (HK) LIMITED

  Endereço : 10 10

1005 

 Room 1005, 10/F., New Treasure Centre, 10 Ng Fong 

Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201052

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : 

 ROLAND MOURET (HK) LIMITED

  Endereço : 10 10

1005 

 Room 1005, 10/F., New Treasure Centre, 10 Ng Fong 

Street, San Po Kong, 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/201056

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : 

 ROLAND MOURET (HK) LIMITED

  Endereço : 10 10

1005 

 Room 1005, 10/F., New Treasure Centre, 10 Ng Fong 

Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201057

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, car tão e produtos nestes 

materiais, não incluídos noutras classes; materiais de 

impressão; materiais para encadernações; fotografias; 

papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; 

materiais para artistas; escovas (papelaria); máquinas 

de escrever [elétricas ou não elétricas] e artigos de 

escritório (não incluindo móveis); material de ensino 

[com exceção dos aparelhos]; matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); carateres 

de tipografia [números e letras]; clichés de tipografia; 

livros de culinária; livros; publicações impressas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201058

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extratos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, 

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; 

presunto [fiambre]; salsichas; bacon [toucinho]; aves 

não vivas; produtos de charcutaria; saladas de legumes; 

saladas de fruta.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201059

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau, e sucedâneos do 

café; arroz, tapioca e sagu; farinhas e preparações 

feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados 

comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, 

fermento em pó; sa l; mostarda; v inagre, molhos 

(condimentos); espec iar ias; gelo para ref rescar; 

bolos; sobremesas; bolachas; açúcar-cândi para uso 

alimentar; aperitivos à base de farinha; molho de 

soja; temperos; aromas alimentares, não sendo óleos 

essenciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201060

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  P rodutos : P rodutos ag r ícolas, hor t ícolas, 

f lorestais e grãos, não incluídos noutras classes; 

animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes; 

plantas e f lores naturais; alimentos para animais; 

malte; aperitivos para animais de estimação; alimentos 

para animais de estimação; bebidas para animais de 

estimação; alimentação animal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201061

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, car tão e produtos nestes 

materiais, não incluídos noutras classes; materiais de 

impressão; materiais para encadernações; fotografias; 

papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; 

materiais para artistas; escovas (papelaria); máquinas 

de escrever [elétricas ou não elétricas] e artigos de 

escritório (não incluindo móveis); material de ensino 

[com exceção dos aparelhos]; matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); carateres 

de tipografia [números e letras]; clichés de tipografia; 

livros de culinária; livros; publicações impressas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201062

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extratos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, 

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; 

presunto [fiambre]; salsichas; bacon [toucinho]; aves 

não vivas; produtos de charcutaria; saladas de legumes; 

saladas de fruta.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201063

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.
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  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau, e sucedâneos do 

café; arroz, tapioca e sagu; farinhas e preparações 

feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados 

comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, 

fermento em pó; sa l; mostarda; v inagre, molhos 

(condimentos); espec iar ias; gelo para ref rescar; 

bolos; sobremesas; bolachas; açúcar-cândi para uso 

alimentar; aperitivos à base de farinha; molho de 

soja; temperos; aromas alimentares, não sendo óleos 

essenciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201064

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  P rodutos : P rodutos ag r ícolas, hor t ícolas, 

f lorestais e grãos, não incluídos noutras classes; 

animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes; 

plantas e f lores naturais; alimentos para animais; 

malte; aperitivos para animais de estimação; alimentos 

para animais de estimação; bebidas para animais de 

estimação; alimentação animal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201065

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, car tão e produtos nestes 

materiais, não incluídos noutras classes; materiais de 

impressão; materiais para encadernações; fotografias; 

papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; 

materiais para artistas; escovas (papelaria); máquinas 

de escrever [elétricas ou não elétricas] e artigos de 

escritório (não incluindo móveis); material de ensino 

[com exceção dos aparelhos]; matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); carateres 

de tipografia [números e letras]; clichés de tipografia; 

livros de culinária; livros; publicações impressas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201066

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extratos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, 

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; 

presunto [fiambre]; salsichas; bacon [toucinho]; aves 

não vivas; produtos de charcutaria; saladas de legumes; 

saladas de fruta.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201067

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau, e sucedâneos do 

café; arroz, tapioca e sagu; farinhas e preparações 

feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados 
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comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, 

fermento em pó; sa l; mostarda; v inagre, molhos 

(condimentos); espec iar ias; gelo para ref rescar; 

bolos; sobremesas; bolachas; açúcar-cândi para uso 

alimentar; aperitivos à base de farinha; molho de 

soja; temperos; aromas alimentares, não sendo óleos 

essenciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201068

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : SF INVESTMENTS, INC.

  Endereço : 3411 Silverside Road, 103 Baynard 

Building, Wilmington, Delaware, 19810, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  P rodutos : P rodutos ag r ícolas, hor t ícolas, 

f lorestais e grãos, não incluídos noutras classes; 

animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes; 

plantas e f lores naturais; alimentos para animais; 

malte; aperitivos para animais de estimação; alimentos 

para animais de estimação; bebidas para animais de 

estimação; alimentação animal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201069

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[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/201073

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

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

fotografias; artigos de papelaria; materiais de instrução 

e de ensino; folhas, pel ículas e sacos de plást ico 

para acondicionamento e embalagem; formulários 

pré-impressos; publicações promocionais; folhetos 

promocionais; autocolantes (artigos de papelaria); 

cartazes; estandartes em papel; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201074

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : Serv iços de publ ic idade; gestão, 

organização e administração de negócios; serviços 

de trabalhos administrativos (funções de escritório); 

serviços de angariação de fundos de beneficência, 

nomeadamente gestão e administração de negócios 

re l ac ion ado s c om a c o orden aç ão, aqu i s i ç ão e 

distribuição de alimentos a pessoas necessitadas; 

fornecimento de serviços de administração comercial 

para a organização de campanhas e act iv idades 

de caridade; serviços de angariação de fundos de 
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beneficência, nomeadamente, gestão de negócios 

relacionados com a organização e real ização de 

programas de voluntariado e projectos de serviço 

comunitário; serviços de publicidade, de promoção, de 

marketing e informações relacionados com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201075

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Coletas de beneficência; organização 

e arranjo de coletas de beneficência; angariação de 

fundos de caridade; serviços de angariação de fundos 

de caridade; patrocínio financeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201076

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte de alimentos; 

serviços de embalagem e armazenamento de alimentos; 

serviços de embalagem relacionados com alimentos e 

bebidas; serviços de entrega de alimentos e bebidas; 

serviços de assessoria relacionados com distribuição de 

produtos (transporte); fornecimento de transporte para 

distribuição de doações de alimentos e equipamentos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201077

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; serviços de beneficência, nomeadamente 

fornec imento de a l imentos e bebidas a pessoas 

necessitadas; preparação de al imentos e bebidas; 

serviços de catering (alimentos e bebidas); fornecimento 

de informações relacionadas com alimentos e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201080

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : 

 Ian I Wan

  Endereço : 23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201081

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 209-215

9 A



N.º 44 — 3-11-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16685

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201082

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

 CHEANG IN HOU

  Endereço : 10 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201083

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

 CHEANG IN HOU

  Endereço : 10 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201084

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

 CHEANG IN HOU

  Endereço : 10 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201085

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

 CHEANG IN HOU

  Endereço : 10 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201086

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35 3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201087

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 35 3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201088

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35 3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201089

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201090

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201091

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201092

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201093

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 㭜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201094

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201095

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201096

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201097

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201098

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201099

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201100

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201101

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201102

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201103

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 17
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201104

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201105

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201106

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201107

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : Qookka Entertainment Limited

  Endereço : Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 

Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, 

cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, 

de medida, de sinalização, de detecção, de teste, de 

inspecção, de salvamento e de ensino; instrumentos e 

aparelhos para condução, distribuição, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo da distribuição 

ou uso de electricidade; instrumentos e aparelhos 

p a r a g r a v a ç ã o, t r a n s m i s s ã o, r e p r o d u ç ã o o u 

processamento de sons, imagens ou dados; conteúdos 

de média gravados e descarregáveis, e supor tes 

de armazenamento; suportes de gravação digital 

ou suportes de registo analógico virgens e suporte 

de armazenamento d ig ita is; suportes de reg isto 

mag nét ic o, d i sc os acúst ic os; mec a n i smos pa ra 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

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

processamento de dados; dispositivos informáticos 

p e r i fé r i c o s; f a t o s d e m e r g u l h o, m á s c a r a s d e 

mergulho, tampões de ouvidos para o mergulho, 

clipes nasais para mergulho e natação, luvas para 

mergulho, aparelhos de respiração para a natação 
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subaquática; programas de computador; software 

para processamento electrónico de pagamentos de 

e para terceiros; software de autenticação; software 

fornecido através da Internet; software informático 

para entreten imento interact ivo, que permitam 

aos usuários a personalização de experiências de 

exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

v íd e o e aud iov i su a i s; s o f t wa re d e men s a gen s 

instantâneas; sof tware de par t i lha de f ichei ros; 

software de comunicação para a partilha electrónica 

de dados, áudio, imagens e gráficos através de redes 

informáticas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; 

software informático sob a forma de uma aplicação 

para dispositivos móveis e computadores; software 

de aplicações para utilização em dispositivos móveis; 

software para o processamento de imagens, gráficos, 

áudio, vídeo, e texto; software descarregável para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, 

dados, documentos, voz, e imagens através da Internet; 

software descarregável para permitir aos utilizadores 

participarem em reuniões e aulas pela Internet, com 

acesso a dados, documentos, imagens e software de 

aplicações através de um navegador da web; software 

descarregável para aceder, visualizar, e controlar 

remotamente computadores e redes informáticas; 

software de computação em nuvem descarregável; 

software descarregável baseado em computação em 

nuvem; software de computador (incluindo software 

descarregável a part ir da Internet); programas e 

software informático, electrónico e de videojogos 

(incluindo software descarregável a partir da Internet); 

aplicativos de computador para a difusão de vídeos, 

músicas e imagens; software informático descarregável 

para difusão de áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

em t e lemóve i s, t ab let e s, d i s p o s i t ivo s móve i s, 

computadores e televisões; aplicações de software para 

a difusão de áudio, vídeo e conteúdo multimédia em 

telemóveis, tabletes, dispositivos móveis, computadores 

e televisões; software informático para a difusão 

de conteúdo audiovisual e multimédia através da 

internet e redes de comunicação global; software para 

pesquisa, organização, e recomendação de conteúdos 

de multimédia; f i lmes descarregáveis e shows de 

televisão; desenhos animados e filmes; dispositivos 

pa ra s t rea m i ng de supor tes d ig it a i s; f i chei ro s 

de áudio, v isuais e audiovisuais descarregáveis, 

apresentando programas e conteúdos multimédia 

de entretenimento; publicações electrónicas on-line 

(descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede 

informática ou de uma base de dados informática); 

música digital (descarregável a partir da Internet); 

jogos, imagens, películas cinematográficas, filmes 

e mú s ic a de s c a r regáve i s; s i s t em a s de a l a r me; 

publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de 

revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas técnicas, 

mater ia i s i n for mat ivos, ma nua is de i nst r uções 

no dom í n io de negó c io s c omerc ia i s, c omérc io 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação 

em negócios comercia is e comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, vendas, marketing 

e f inanças; semicondutores; c ircuitos integrados 

semicondutores, chips de memória semicondutores; 

controladores de memória semicondutoras; circuitos 

d e memór i a i nt eg r a d a s em ic ondutor a s; c h ip s 

pro c es sadores sem ic ondutores; pro c es sadores 

sem icondutores; m icrocontroladores; u n idades 

(electrónicas) microcontroladores; microcontroladores 

de baixa tensão; chips [circuitos integrados]; chips 

de computador; unidades centrais de processamento 

(CPU); chips de computador RISC-V e unidades 

centrais de processamento; chips de computador 

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

conjuntos de instruções; periféricos informáticos; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

computadores portáteis (notebooks); computadores 

p o r t á t e i s (l a p t o p s), c o m p ut a d o r e s p o r t á t e i s, 

c omputadores por tátei s; c omputadores tablet; 

assistentes pessoais; leitores multimédia portáteis; 

aparelhos de telecomunicações; estei ras para o 

rato; conjuntos portáteis para telemóvel; acessórios 

para telemóveis; telemóveis; smartphones; câmaras 

digitais; baterias, carregadores de baterias; estações 

de trabalho informáticas; servidores informáticos; 

aparel hos para cod i f icar e descod i f icar s i na i s; 

aparelhos e instrumentos para comunicação de 

dados, comunicação por satélite e telecomunicações; 

instrumentos e software informático para comunicação 

com redes de computadores e sítios na rede; monitores 

para exibição; hardware de computador para uso na 

transmissão, recepção, exibição e manipulação de 

textos, vídeos e dados de vídeo, áudio e dados de áudio, 

fotografias e outros conteúdos multimédia; leitores de 

media digital; aparelhos protectores; hardware para 

ligação a redes informáticas e de telecomunicações; 

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

encaminhamento e centrais de redes informáticas; 

modems e cartões e dispositivos de comunicação 

sem fios e com fios; suportes para laptops, sacos para 
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computadores; hardware e f irmware; dispositivos 

de extinção de fogo; sistemas de navegação para 

automóveis; discos compactos; câmaras de segurança; 

un idades móveis de rad iodi fusão e teled i fusão; 

equipamento de teledifusão; aparelhos de televisão; 

câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; auriculares; 

altifalantes; dispositivos e equipamento para sistemas 

de posicionamento global (GPS); monitores de cristais 

líquidos para equipamento de telecomunicações e 

electrónico; descodificadores de televisão; aparelhos 

de controlo remoto; programas de armazenamento 

de dados; painéis de sinalização electrónicos; cartões 

bancários, de débito, de pagamento e de identificação 

codificados ou magnéticos; caixas automáticas [de 

dinheiro]; leitores de livros electrónicos; cartuchos 

de toner (vazios) para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos para 

videovigilâncias de bebés; para-sóis para objectivas; 

cartões de acesso codificados; óculos 3D; óculos e 

óculos de sol; software de edição de vídeo, imagens 

e áudio; máquinas de vendas de bilhetes e máquinas 

de distribuição automática de bilhetes; aparelhos 

de reconhecimento facial; capas para smartphones; 

aparelhos para o registo do tempo; balanças, sem ser 

para uso médico; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201108

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : Qookka Entertainment Limited

  Endereço : Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 

Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : P ubl ic idade; gestão de negóc ios 

comerciais; administração comercial; trabalhos de 

escritório; serviços de transacções on-line relacionados 

com leilões electrónicos e prestação de avaliações 

comerciais em relativo àqueles; serviços de venda a 

retalho em linha de produtos de consumo; serviços de 

vendas a retalho de software informático de jogos; 

serv iços de vendas a reta lho onl ine de sof tware 

informático de jogos; fornecimento de informação 

comercial relacionada com software informático de 

jogos; serviços de vendas por grosso e serviços de 

d i st r ibu ição de a r t igos relac ionados com jogo; 

fornecimento de informações de vendas, empresas, 

publ ic idade e promo ç ões at ravés de u ma rede 

informática global e através da Internet; apresentação 

de produtos nos meios de comunicação, para fins de 

venda a retalho; prestação de um directório de web 

sites de terceiros para facilitar transacções comerciais; 

serviços de consultoria empresaria relacionados com a 

ex p l o r a ç ã o d e u m m e r c a d o e l e c t r ó n i c o p a r a 

compradores e vendedores de produtos e/ou serviços 

através de uma rede informática global; leilões através 

da Internet; assistência empresarial relacionada com a 

facilitação de transacções comerciais através de redes 

informáticas locais e globais; estudos de mercado e 

serviços de consultor ia empresar ial; serviços de 

consu ltador ia empresa r ia l relac ionados com a 

facilitação da realização de negócios através de redes 

informáticas locais e globais localizando e prestando 

referências para a entrega de uma ampla variedade de 

actividades e produtos e serviços de consumo; serviços 

de administração comercial para o processamento de 

vendas feitas através da Internet; processamento de 

dados informáticos; serviços de vendas, negócios 

c o m e r c i a i s e d e i n fo r m a ç õ e s p r o m o c i o n a i s; 

actualização e manutenção de dados em bases de 

dados informáticas; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da 

tecnologia de eventos na web, conferências, programas 

d e fo r m a ç ã o, p r o g r a m a s d e a p r e n d i z a g e m, e 

seminários; serviços de consultadoria empresarial na 

área da disponibilização de conhecimento relacionado 

com a web; serviços de consultadoria na área da 

colaboração on-line e tecnologias de colaboração 

(negócio ou comercial); serviços de consultadoria nas 

áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de 

projectos comerciais; serviços de gestão de projectos 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, 

prepa raç ão, orga n i zaç ão, produç ão, g ravaç ão, 

monitor ização e seguimento de eventos na web, 

conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários; divulgação de informação 

empresarial de bens e serviços de terceiros através de 

redes in formát icas loca is e g lobais; serv iços de 

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

fornecimento de um web site numa rede informática 

global através do qual terceiros podem oferecer e 

procurar bens e serviços, colocar, determinar o estado 
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d e p ot e n c i a i s c l i e nt e s e d e e n c o m e nd a s e d e 

concret izá-las, celebrar contratos e desenvolver 

transacções comerciais; prestação de serviços de 

encomendas informatizadas on-line; organização, 

exploração e supervisão de planos de fidelização e 

incentivo; serviços de publicidade prestados através da 

i nter net; produção de publ ic idade telev i s iva e 

r a d io fó n ic a; vend a em h a s t a púb l i c a [l e i l ão]; 

organização de feiras para fins comerciais; sondagem 

de opinião; processamento de dados; serviços de 

agências de publicidade; serviços de publicidade para 

terceiros; publicidade de bens e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e globais; aluguer 

de espaços publicitários em meios de comunicação; 

serviços de promoção de marketing; publicação de 

materiais de publicidade; aluguer de stands de vendas; 

serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); 

marketing de imóveis disponíveis; disseminação de 

materiais de publicidade, actualização de materiais de 

publicidade, compilação de publicidade para uso em 

p á g i n a s web n a I nt er net; a lu g u er d e e s p a ç o s 

publicitários; a reunião, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um website  de produtos generalizados na 

Internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, 

para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir 

comodamente esses produtos a partir de um catálogo 

de produtos generalizados através de encomendas 

postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, 

para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir 

comodamente esses produtos a partir de pontos de 

venda a retalho; venda a retalho e por grosso de 

aparel hos para cod i f icar e descod i f icar s i na i s, 

aparelhos e instrumentos para comunicação de dados, 

c omu n ic aç ão por satél i te e telec omu n ic aç ões, 

i n s t r u m e n t o s e s o f t w a r e i n f o r m á t i c o p a r a 

comunicação com redes de computadores e sítios na 

r e d e, m o n i t o r e s p a r a ex i b i ç ã o, h a r d w a r e d e 

computador para uso na transmissão, recepção, 

exibição e manipulação de textos, vídeos e dados de 

vídeo, áudio e dados de áudio, fotografias e outros 

conteúdos multimédia, leitores de media digital, 

aparelhos protectores, semicondutores, circuitos de 

memória integrada semicondutoras, chips de memória 

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

semicondutoras, circuitos integrados de memória 

semicondutores, chips processadores semicondutores, 

processadores semicondutores, microcontroladores, 

unidades (electrónicas) microcontroladores, chips 

[circuitos integrados], chips de computador, unidades 

c e n t r a i s d e p r o c e s s a m e n t o (C P U), c h i p s d e 

c o m p u t a d o r R I S C-V e u n i d a d e s c e n t r a i s d e 

processamento, chips de computador e unidades 

c ent r a i s d e pro c e s s a mento c o m c onju nto s d e 

i nst r uções, telefones, conju ntos por tátei s para 

telemóvel, acessór ios para telemóveis, produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e 

software, baterias, carregadores de baterias, aparelhos 

e i n s t r u m e nt o s p a r a o r e g i s t o, a r e c e p ç ã o, a 

transmissão, e/ou a reprodução de dados, informações, 

imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras 

preciosas, produtos de impressão, papelaria, cartões 

cod i f icados magnet icamente e não cod i f icados 

magneticamente, mobiliário, molduras, utensílios para 

uso doméstico e para a cozinha, artigos de vidro, 

porcelana, e terracota, tecidos, vestuário, calçado, 

chapelaria, rendas e bordados, botões, faixas, alfinetes 

e agulhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e 

brinquedos electrónicos, produtos químicos destinados 

à indústria, à ciência, à fotografia e à agricultura, 

tintas, vernizes, lacas, produtos de higiene pessoal, 

sabões, produtos de perfumaria, cosméticos, loções 

capilares e corporais, óleos essenciais, preparações 

para limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, 

velas, preparações farmacêuticas, veter inár ias e 

sanitár ias, serralhar ia e quinqui lhar ia metál ica, 

máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, lâminas 

e ferramentas manuais, computadores, máquinas de 

c a lcu la r, apa rel hos e i n st r u mentos eléc t r ic os, 

instrumentos fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos 

cirúrgicos e médicos, aparelhos de iluminação, de 

aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de 

r e f r i g e r a ç ã o, d e s e c a g e m, d e ve n t i l a ç ã o, d e 

distribuição de água e instalações sanitárias, veículos, 

a r ma s de fogo, p i rote c n ia, ob je c to s em prat a, 

i n s t r u m e nt o s d e re lo jo a r i a e c ro n o m ét r i c o s, 

instrumentos de música, revistas, cartões, produtos de 

papel e de cartão, imagens, máquinas de escrever e 

a r t igos de escr itór io, mater ia i s de emba lagem, 

borrachas e matérias plásticas para uso no fabrico, 

substâncias para embalar e isolar, couro e imitações 

do couro produtos nestas matérias, bolsas de mão, 

bolsas, carteiras, pastas em couro, sacos, bagagem, 

guarda-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, 

tendas, f ios e l inhas para uso têxti l, cabides para 

vestuário, esteiras de mesa, artigos para a costura, 
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coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos de 

desporto, alimentos e bebidas, carne, peixe, não vivo, 

aves domésticas, frutos e legumes em conserva, secos 

e cozidos, doces [geleias] e coulis de frutas [molhos], 

ovos, leite e lat ic ín ios, óleos e gorduras para a 

alimentação, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, 

pães e bolos, condimentos, fruta e legumes frescos, 

cerveja, águas minerais, bebidas de fruta e outras 

bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, produtos 

f lorais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; 

d i st r ibu ição de mater ia l publ ic itá r io [folhetos, 

prospetos, impressos, amostras]; serviços de agências 

de compra e venda para terceiros; selecção de produtos 

e aquisição de produtos por conta de indivíduos e 

empresas; serviços de encomendas para terceiros; 

serviços retalhistas de grande armazém; serviços de 

venda a reta lho em supermercados; serv iços de 

secretariado; organização de exposições com fins 

comerciais ou de publicidade; serviços de assistência 

empresarial relacionados com a compilação e aluguer 

de l i s t a s e c or reio; i nvest igaç ões em negó c io s 

comerciais; serviços de referências comerciais e de 

colocação de pessoal; serviços de agências de despacho 

alfandegário (serviços de agências de importação-

exportação); serviços de agências de importação-

exportação internacionais; arranjo de música, vídeo, 

conteúdo aud iov i sua l e mu lt i méd ia, d i f usão, e 

descarga de subscrições para terceiros; arranjo de 

ass inatu ra a ser v iços de telecomu n icação para 

terceiros; serviços de agências para a subscrição de 

jornais; reprodução de documentos; transcrição de 

comunicações (incluindo a escrita em papel stencil 

[papel para mimeógrafo]); aluguer de equipamento de 

escritório; gestão do relacionamento com clientes; 

gestão de empresas em relação a comércio electrónico; 

gestão e administração de empresas de empresas em 

relação a comércio electrónico; contabilidade; serviços 

de contabilidade; serviços de resposta telefónica (para 

assinantes ausentes) ; serviços de resposta telefónica 

(para tercei ros); gestão de pessoa l; ser v iços de 

beneficência, nomeadamente a administração de 

negó c io s re l ac ion ado s c om a orga n i z aç ão e a 

realização de projectos de programas de voluntariado 

e de serviços comunitários; administração comercial 

do licenciamento de produtos e serviços para terceiros; 

serv iços de consultador ia em matér ia de gestão 

corporativa; serviços de intermediação comercial; 

gestão de negócios comerciais para prestadores de 

ser v iços em reg i me de f reela nce; negoc iação e 

conclusão de transações comerciais para terceiros; 

serv iços de gestão de projectos comercia is para 

projectos de construção; fornecimento de informações 

de negócios; fornecimento de informação estatística 

empresarial; fornecimento de informações em matéria 

de contactos comerciais; fornecimento de informações 

comercia is através de um website; promoção de 

produtos e serviços através de patrocínios de eventos 

desport ivos; serv iços de comparação de preços; 

serviços de aconselhamento e informação comercial 

aos consumidores na escolha de produtos e serviços; 

assistência na gestão de negócios comerciais na área 

do franchising; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing no âmbito de edição de 

programas in formát icos; gestão empresar ia l de 

desportistas; sistematização de informação numa base 

de dados informática; serviços de consultadoria, 

informação e assessoria em relação aos serviços acima 

mencionados; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201109

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : Qookka Entertainment Limited

  Endereço : Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 

Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

i n for mações relac ionadas com entreten i mento 

ou educação, disponibi l izadas on-l ine através de 

uma base de dados in for mát ica ou da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) 

a partir da Internet; fornecimento de música digital 

(não descarregável) a part i r de websites de MP3 

(Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) na 

Internet; serviços de entretenimento e de educação 

re lac ion ado s c om o p la nea mento, pro duç ão e 

distribuição de som, imagens, música digital, filmes, 

áud io ao v ivo ou g ravado, mater ia i s v i sua i s ou 

audiovisuais para a difusão em televisão por cabo, 

canais de satélite, na Internet ou sistemas de ligações 

por fios ou sem fios e noutros meios de comunicação; 

prepa raç ão de prog ra ma s de ent reten i mentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 
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serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electrónicos; 

prov i são de i n for mação sobre ent reten i mento, 

conteúdo mult imédia, programas telev isivos de 

entretenimento e provisão de filmes em linha; provisão 

de filmes não descarregáveis e shows de televisão 

através de serviços de transmissão de vídeos a pedido; 

provisão de serviços de entretenimento através de 

uma rede global de comunicação relacionada com 

sítios na internet apresentando uma vasta variedade 

de informações relacionada com o entretenimento de 

interesse geral para filmes, programas de shows de 

televisão, comédia, vídeos musicais, clipes de filmes, 

fotografias, e outros matérias de multimédia; provisão 

online de vídeo clips não descarregáveis e outros 

conteúdos multimédia digitais contendo áudio, vídeo, 

obras de arte, e/ou texto de ou relacionados com 

séries de televisão correntes; provisão de informação, 

opiniões e recomendações relacionadas com filmes 

e shows de televisão através de um sítio na rede e 

serviços de transmissão de vídeos por pedido; provisão 

de informação, notícias e comentários relacionados 

com entreten imento; organ i zação, rea l i zação e 

fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e workshops de formação em relação 

a telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de entretenimento através de meios 

interactivos electrónicos e digitais; serviços de jogos 

electrónicos disponibilizados através da Internet; 

serviços de entretenimento de v ideojogos, jogos 

de computador, som ou imagens, ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou in for mát icas; 

fornec imento de jogos de computador on-l ine e 

de campeonatos; prestação on-line de vídeos (não 

descarregáveis); provisão de publicações eletrónicas 

difundidas online através da internet ou através de 

redes informáticas ou base de dados informáticas; 

publicação de textos, livros e jornais, com excepção 

dos textos publicitários; publicação de diagramas, 

i m a gen s e fotog ra f i a s; publ i c aç ão de jor n a i s, 

rev istas e per iód icos; prestação de publ icações 

electrónicas on-l ine, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e 

formação, de forma interactiva e sem ser interactiva; 

c onc ep ç ão de c u r s o s, ex a me s e qu a l i f i c aç õ e s 

educativas; serviços de formação relacionados com 

a saúde ocupacional e segurança, e preservação 

de meio ambiente; fornec imento de au las sobre 

charutos, aulas de provas de vinhos; fornecimento de 

informações educativas sobre materiais de pesquisa 

e serv iços de agência dos mesmos; organização, 

planeamento, e gestão de seminár ios; t reino de 

animais; serviços de instruções relacionados com o 

funcionamento de máquinas e equipamento, incluindo 

equipamento audiovisual, utilizado na produção de 

programas de difusão; prestação de informações 

relacionados com actividades de educação, formação, 

entretenimento, recreação, desportivas, sociais e 

culturais; organização, realização e apresentação 

de concursos de canções; organização, realização e 

apresentação de concertos; organização, realização e 

apresentação de concursos de eventos e competições 

com fins de educação ou entretenimento; organização, 

realização e apresentação de concursos de televisão 

e missões; organização, realização e fornecimento 

de conferências, convenções, congressos, seminários 

e workshops de formação; organização e condução 

de exibições para f ins culturais ou educacionais, 

espetácu los de moda, espetácu los educat ivos e 

performances e espetáculos culturais; serviços de 

exposições e galerias de arte; serviços de galerias de 

arte relacionados com o aluguer de obras de arte; 

serviços de agência de bilhetes para entretimento; 

serv iços de entreten imento musica l; a luguer de 

gravações sonoras; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva 

prem iu m  ou p or pa ga mento e s er v i ç o s d e 

programação televisiva; planeamento de programas 

de entretenimento televisivos; preparação e produção 

de programas de televisão; serviços de entretenimento 

re l ac ion ado c om o de s envolv i mento, c r i aç ão, 

produção, distribuição, e pós-produção de fi lmes, 

shows de televisão, reality shows, eventos especiais e 

conteúdo multimédia de entretenimento; serviços de 

entretenimento relacionado com peças de teatro ao 

vivo, musicais e espectáculos de comédia; fornecimento 

de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

a n i mação e tex to pa ra f i ns de entreten i mento; 

serviços de jogos; prestação de instalações recreativas, 
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desportivas e de ginástica; espectáculos de grupos 

musica is; ser v iços de entreten imento de clubes 

de entretenimento, discotecas, desfiles de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clubes relacionados 

com entretenimento, educação e serviços culturais; 

produção (entretenimento) de programas para difusão; 

exploração de estúdios áudio e visuais; exploração 

de instalações desportivas; exploração de instalações 

para filmes, espectáculos, peças, música ou formação 

educacional; serviços de reservas de entretenimento; 

aluguer e leasing de filmes cinematográficos; aluguer e 

leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de 

programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos 

de televisão; serviços bibl iotecár ios; serviços de 

biblioteca de arquivo; legendagem; interpretação de 

linguagem gestual; aluguer de cassetes vídeo pré-

gravadas; aluguer e leasing de máquinas jogos; aluguer 

de equipamento de jogos arcade; aluguer de imagens; 

serviços de fotograf ia; tradução e interpretação; 

ser v iços de intérpretes l ingu íst icos; programas 

educativos e de formação na área da gestão do risco; 

programas educativos e de formação relacionados 

com certificações; provisão de notícias educacionais 

e de ent reten i mento; orga n i zaç ão de lot a r ia s; 

tutoria; serviços de artistas de espetáculo; reservas 

para espetáculos; apresentação de espetáculos de 

variedades; organização de festas [divertimento]; 

produção de filmes; serviços de parques de diversão; 

redação de argumentos, sem ser para fins publicitários; 

ser v iç os de montagem de v ídeos pa ra eventos; 

realização de eventos de entretenimento de cosplay ; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201110

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : Qookka Entertainment Limited

  Endereço : Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 

Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

concepção, desenvolvimento e actualização de software 

de jogos de computador e de v ídeo; computação 

em nuvem; serviços de fornecimento de alojamento 

em nuvem; prestação de util ização temporária de 

software não-descarregável em nuvem e software de 

computação em nuvem; fornecimento de sistemas 

informáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 

através de computação em nuvem; software como 

serviço [SaaS]; serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e 

imagens através da Internet; serviços informáticos 

relac ionados c om a prov i são de u m ac es so em 

l inha a base de dados interactivas apresentando 

programação de filmes, pré-visualizações, trailers, 

actividades desportivas, concertos, notícias sobre 

celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; provedor de serv iços de apl icação 

[ASP], nomeadamente, a lojamento de apl icações 

de software informático de terceiros; provedor de 

serv iços de apl icação [ASP] para a prestação de 

software na área de conferências, áudio conferências, 

mensagens electrónicas, colaboração em documentos, 

videoconferências, e processamento de voz e chamadas 

à base da web; fornecimento de software em linha 

não descarregável para facilitar a interoperabilidade 

de várias aplicações de software; fornecimento de 

um website apresentando tecnologia que permita os 

usuários a partilharem informações e aconselhamento; 

serviços informáticos, nomeadamente, criação de 

uma comunidade on-line onde utilizadores registados 

podem participar em discussões, recolher reacções dos 

seus pares, constituir comunidades virtuais, participar 

em serviços de redes sociais, e partilhar documentos; 

p rov i s ão on l i ne de s of t wa re i n for m át i c o n ão 

descarregável e aplicações informáticas para a difusão 

de materiais de áudio, materiais de vídeo, vídeos, 

música e imagens; serviços informáticos relacionados 

com a cr iação de índ ices de in formação, s ites e 

recursos em redes informáticas; disponibil ização 

de motores de pesquisa na internet; alojamento de 

aplicações de software para a procura e recuperação 

de informação de bases de dados e redes informáticas; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento 

de serviços de l igação directa entre uti l izadores 

de computadores para troca de dados; pesquisa e 

desenvolvimento relacionado com semicondutores, 

c i rcu itos i nteg rados sem ic ondutores, ch ips de 

memória semicondutores, controladores de memória 
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semicondutoras, circuitos integrados de memória 

semicondutores, chips processadores semicondutores, 

processadores semicondutores, microcontroladores, 

u n i d a d e s (e l e c t ró n i c a s) m i c ro c o nt ro l a d o r e s, 

microcontroladores de baixa tensão, chips [circuitos 

integrados], chips de computador, unidades centrais 

de processamento (C PU), ch ips de computador 

R ISC-V e u n idades centra is de processamento, 

c h i p s d e c o m p ut a d o r e u n i d a d e s c e nt r a i s d e 

p ro c e s s a mento c o m c o nju nto s d e i n s t r u ç õ e s; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

( notebooks ), computadores portáteis ( laptops ), 

computadores portáteis e computadores de mão; 

concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis 

e smar tphones; concepção de câmaras d ig ita i s; 

serviços de computadores; serviços informáticos 

relacionados com a procura personalizável em bases 

de dados informáticas e websites; programação de 

computadores; serviços de integração de sistemas 

informáticos; análise informática; programação de 

computadores para a defesa contra vírus; serviços 

de sof tware de si stemas de computador; design 

de sof tware; design de sistemas de computador; 

concepção e desenvolv i mento de pág i nas Web; 

alojamento de websites; alojamento de aplicações; 

consultoria em software; codificação e descodificação 

de sinais informáticos e electrónicos; conversão de 

dados ou documentos de suporte físico para formato 

eletrónico; serviços informáticos relacionados com a 

certificação de transacções comerciais e a preparação 

de relatórios em relação sobre as mesmas; serviços de 

informações sobre computadores e redes informáticas; 

fornecimento de programas de gestão de riscos de 

segurança in formática; serv iços de in formação, 

conhecimento, e testes em matér ia de segurança 

in formát ica; serv iços de garant ia de qual idade; 

serviços de segurança para controlo de acesso a 

computadores (serviços de segurança de computador), 

redes electrónicas e bases de dados; segurança da 

transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria na área de segurança 

de dados; consultadoria tecnológica em relação a 

segurança de telecomunicações; serviços de segurança 

de redes de comunicação informatizada; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web 

e segurança de redes informáticas de comunicações; 

ser v iços de consu ltador ia na á rea da I nter net, 

rede informática mundial e segurança de redes de 

comunicação informatizadas, serviços de segurança 

informática; serviços de autenticação para segurança 

informática; serviços informáticos relacionados com 

a autenticação online de assinaturas electrónicas; 

backup externo de dados; armazenamento electrónico 

de dados; informações sobre tecnologia e programação 

in formát icas através de um website; a luguer de 

software de entretenimento; serviços de cartografia; 

serviços de assistência técnica (consultadoria técnica) 

relacionados com software e aplicações de computador 

on-l ine, por cor reio elect rón ico e por telefone; 

assessor ia em tecnologia informática prestada a 

utilizadores da Internet através de uma linha directa 

de apoio; prestação de informações técnicas a pedido 

explícito de utilizadores finais por meio telefónico ou 

de uma rede informática mundial; estudos de projectos 

técnicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; 

serviços de arquitectura e design; design de interiores 

de edifícios, escritórios e apartamentos; conceção e 

desenvolvimento de produtos multimédia; plataformas 

como um serviço [PaaS]; actualização de software; 

conversão de programas e dados informáticos, excepto 

conversão física; manutenção de software informático 

em matéria de segurança informática e da prevenção 

de riscos informáticos; serviços de consultadoria, 

informação e assessoria em relação aos serviços acima 

mencionados; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201117

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

 LEI CHOI IN

  Endereço : 6 M

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201118

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 
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 LEI CHOI IN

  Endereço : 6 M

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201133

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 47 11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201134

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 47 11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201135

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 359

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201136

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

 Arata Hyuga

  Endereço : 6-7-16 Iwatsuki Bldg. 8F, Ginza, Chuo 

Ku, Tokyo, 104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

妆 纸

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201138

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

 HEARTH LIMITED

  Endereço : 94

7

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201143

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 58

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201144

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

36 C3C4D1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201145

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

36 C3C4D1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201146

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201147

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

 HO SIO FONG

  Endereço : Travessa do Ultramar No.5 Edf. Chun 

Iok 4 Andar A Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201148

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

 Quality HealthCare Medical Services Limited

  Endereço : 77 1

6 7 701-702 704

 6/F & Un it Nos. 701-702 & 704 of Tower 1, T he 

Quayside, 77 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201149

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

 Quality HealthCare Medical Services Limited

  Endereço : 77 1

6 7 701-702 704

 6/F & Unit Nos. 701-702 & 704 of Tower 1, The Quayside, 

77 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201150

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : Koninklijke Philips N.V.

  Endereço : High Tech Campus 52, 5656 AG 

Eindhoven, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Cobertores eléctricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201151

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : Koninklijke Philips N.V.

  Endereço : High Tech Campus 52, 5656 AG 

Eindhoven, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Cobertores eléctricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201152

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

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

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para o cu idado dos 

dente s; prepa raç õ e s (n ão me d ic i n a i s) pa ra o s 

cuidados da boca; pasta de dentes; gel dentifrício; pós 

dentífricos; dentífricos; produtos (não medicinais) 

para a lavagem da boca; preparações para bochechar, 

sem ser para uso médico; preparações (não medicinais) 

para a limpeza e cuidado das dentaduras; preparações 

para polir dentaduras; sais de dentes; refrescantes para 

o hálito e higiene pessoal; sprays e tiras para refrescar 

o hálito; tiras para branqueamento dos dentes; canetas 

para branqueamento dos dentes; preparações para 

branqueamento dos dentes; preparações de lavagem 

para branqueamento dos dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201155

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

 CHAN SAO LENG

  Endereço : 氹

41/C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201156

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : 

 CHAN SAO LENG

  Endereço : 氹

41/C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201157

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA E INVESTIMENTO 

OHKITA LIMITADA
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  Endereço : 10 D—

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpcao, Centro Commercial 

Cheng Feng, 10 Andar D, E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201158

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA E INVESTIMENTO 

OHKITA LIMITADA

  Endereço : 10 D—

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpcao, Centro Commercial 

Cheng Feng, 10 Andar D, E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201159

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA E INVESTIMENTO 

OHKITA LIMITADA

  Endereço : 10 D—

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpcao, Centro Commercial 

Cheng Feng, 10 Andar D, E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201160

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA E INVESTIMENTO 

OHKITA LIMITADA

  Endereço : 10 D—

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpcao, Centro Commercial 

Cheng Feng, 10 Andar D, E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201161

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA E INVESTIMENTO 

OHKITA LIMITADA

  Endereço : 10 D—

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpcao, Centro Commercial 

Cheng Feng, 10 Andar D, E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201162

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA E INVESTIMENTO 

OHKITA LIMITADA

  Endereço : 10 D—

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpcao, Centro Commercial 

Cheng Feng, 10 Andar D, E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201163

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

 Ruima Pharmaceutical Technology (Zhuhai Hengqin 

New Area) Co., Ltd.

  Endereço : 322-362

15 L

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 322-362, Centro 

Comercial Cheng Feng, 15º Andar L, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201164

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

 Ruima Pharmaceutical Technology (Zhuhai Hengqin 

New Area) Co., Ltd.

  Endereço : 332-362

15 L

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 322-362, Centro 

Comercial Cheng Feng, 15º Andar L, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201165

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

 Ruima Pharmaceutical Technology (Zhuhai Hengqin 

New Area) Co., Ltd.

  Endereço : 322-362

15 L

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 322-362, Centro 

Comercial Cheng Feng, 15º Andar L, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201166

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201167

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201168

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

 KINGSTONE INVESTMENT MANAGEMENT 

CO., LTD

  Endereço : 1155 2 401

 Room 401, Bu i ld i ng 2, No. 1155, L iya ng Road, 

Hongkou District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201169

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

 KINGSTONE INVESTMENT MANAGEMENT 

CO., LTD

  Endereço : 1155 2 401

 Room 401, Bu i ld i ng 2, No. 1155, L iya ng Road, 

Hongkou District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201170

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8/G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201175

[220]  Data de pedido : 2022/09/05
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201176

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201178

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 23

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201179

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201181

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 91 9

5 503

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201182

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 91 9

5 503

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201183

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 2 102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201187

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

 CHEONG KOU KEI

  Endereço : 209-215

9 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201188

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

 CHEONG KOU KEI

  Endereço : 209-215

9 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201189

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

 CHEONG KOU KEI

  Endereço : B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201190

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

 CHEONG KOU KEI

  Endereço : B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201191

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

 CHEONG KOU KEI

  Endereço : B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201192

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201193

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201194

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : Unza International Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay I I, Road Town, Tortola, VG1110, 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Espumas de l impeza; cosméticos; 

sprays desodorizantes para uso pessoal; desodorizantes 

sob a forma de sticks para uso pessoal; desodorizantes 

para uso pessoal; águas de colónia; águas de toilette; 

óleos essenc ia is; preparações para os cu idados 

dos cabelos; loções e espu mas para os cabelos; 

preparações para fixar o cabelo; cremes e loções para 

as mãos e o corpo; líquidos, geles, pó e óleos para 

o banho ou duche; perfumes; loções para o corpo 

perfumadas [preparações de toilette]; loções para as 

mãos perfumadas [preparações de toilette]; champôs 

perfumados; geles de duche perfumados; sabonetes 

perfumados; pó de talco perfumado; perfumaria; 

perfumes e fragrâncias; preparações para usar na pele 

e no banho; desodorizantes em roll-on (artigos de 

higiene pessoal); champôs, geles, espumas, sprays e 

condicionadores para o cabelo; loções para branquear 

a pele; sabonetes líquidos; sprays para o corpo (artigos 

de h ig iene pessoa l); pó de ta lco para a toi let te; 

sabonetes de toilette; águas de toilette; fragrâncias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201195

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

 3  1 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/201196

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3 1

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201197

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

 WO R L D T R A D E U N I T E D F O U N DAT I O N 

LIMITED

  Endereço : 3A 16 

 16/F., The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, 

Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Baterias elétricas; baterias elétricas 

para veículos; caixas de acumuladores; carregadores 

de baterias; pilhas solares; capas para smartphones; 

correias para telefones móveis; telefones celulares; 

telefones sem fios; coberturas para smartphones; 

videojogos para telemóveis; telemóveis; películas 

protetoras adaptadas para smartphones; smartphones; 

aparelhos telefónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201198

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

 WO R L D T R A D E U N I T E D F O U N DAT I O N 

LIMITED

  Endereço : 3A 16 

 16/F., The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, 

Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Viaturas [carros]; veículos automóveis; 

automóveis sem condutor [veículos autónomos].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201199

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

 Classified Cycling, Besloten Vennootschap

  Endereço : 23

2060

 Damplein 23, 2060 Antwerpen, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

刹 刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201200

[220]  Data de pedido : 2022/09/06

[730]  Requerente : 

 Man Success (Yuen Long) Industry Limited
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  Endereço : 30 TML 30 C8

 Room C8, 30/F, TML Tower, No.3 Hoi Shing Road, 

Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201201

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

 A S S O C I A T I O N  F O R  C O A C H I N G  A N D 

FACILITATION LIMITED

  Endereço : 63 6 602

 Flat/ Room 602, 6/F, Global Gateway Tower, 63 Wing 

Hong Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201202

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[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/201203

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201204

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[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/201205

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322-362

3 O
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201206

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

 HUANG ZHENHUI

  Endereço : 35

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201210

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[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 : 30

[511]  Produtos : Biscoitos sanduíche com recheio de 

creme; biscoitos sanduíche; confeitaria; produtos de 

pastelaria; bolos; bolos de arroz; biscoitos (bolinhos); 

bolachas; bolachas de água e sal; chocolate; gomas de 

mascar (pastilhas) (sem ser para uso médico); açúcar 

candy; caramelos (doçaria); pipocas; geleias de frutos 

(confeitaria); pão; tostas; waffles (gaufres); panquecas; 

tartes (empadas); pizzas; sanduiches; pudins; gelados 

(sorvetes); sorvetes de f rutas (gelados); sorvetes 

(gelados); iogurte gelado (gelados a l imentares); 

gelados alimentares; cacau; café; bebidas à base de 

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

chocolate; bebida à base de chá; chá; chá gelado; 

caril (condimento); pastas de caril; snacks à base de 

cereais; snacks à base de arroz; flocos de cereais secos 

(produtos de cereais); massas; flocos de milho; tapioca; 

tudo incluído na classe 30.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201215

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : UEDE OPTICAL Co.,Ltd

  Endereço : 36-20-1, Ochii-cho, Sabae-shi, Fukui 

Japan, 9161115

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos [ótica]; óculos de sol; lunetas; 

bolsas para óculos; cordões para óculos; estojos para 

lunetas; armações de óculos; lentes; estojos para 

óculos; correntes para óculos; lentes de contacto; 

estojos para lentes de contacto; panos de óculos 

(acessórios para óculos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201216

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

 BA N K O F C O M M U N I C AT I O N S C O., LT D. 

MACAU BRANCH

  Endereço : 251A 301

16 1601 1608

  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/201217

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

 BA N K O F C O M M U N I C AT I O N S C O., LT D. 

MACAU BRANCH

  Endereço : 251A 301

16 1601 1608

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201218

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

 BA N K O F C O M M U N I C AT I O N S C O., LT D. 

MACAU BRANCH

  Endereço : 251A 301

16 1601 1608

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201222

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

318 5 1 1-5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201223

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201224

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201225

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201226

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201227

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201228

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201229

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201230

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201231

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201232

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201233

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201234

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201235

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201236

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201237

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201238

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201239

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201240

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201241

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201242

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201243

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201244

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201245

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201246

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201247

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201248

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201249

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201250

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201251

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201252

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201253

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201254

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201255

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201256

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201257

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201258

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201259

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201260

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201261

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201262

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201263

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201264

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201265

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201266

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201267

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 539

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201268

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

 CHAN IN IN

  Endereço : 29 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201269

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201270

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201271

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[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 cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

per fumar ia, óleos essenc ia is; preparações para 

bra nquea mento e out ra s sub st â nc ia s pa ra u so 

em lavandar ia; preparações para l i mpar, pol i r, 

desengordurar e raspar; champôs secos; produtos para 

dar textura ao cabelo; champôs e amaciadores para os 

cabelos; produtos não medicinais para os cuidados dos 

cabelos; preparações para fixar o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201272

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[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 cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

per fumar ia, óleos essenc ia is; preparações para 

bra nquea mento e out ra s sub st â nc ia s pa ra u so 

em lavandar ia; preparações para l i mpar, pol i r, 

desengordurar e raspar; cosméticos; produtos para os 

cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201273

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : Bugatti International S.A.

  Endereço : 412F route d’Esch, 1030 Luxembourg, 

Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos e suas peças.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/13  Jamaica

N.º 86959
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[210]  N.º : N/201274

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : Bugatti International S.A.

  Endereço : 412F route d’Esch, 1030 Luxembourg, 

Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : C a r ros de br i nca r; modelos de 

veículos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/13  Jamaica

N.º 86959

[210]  N.º : N/201275

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[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 cigarros ou tabaco a fim 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 para fumadores, 

cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, 

isqueiros para fumadores, fósforos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, preto e cinzento, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/201276

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[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 cigarros ou tabaco a fim 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 para fumadores, 

cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, 

isqueiros para fumadores, fósforos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, preto e cinzento, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/201277

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 411-417 18

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/201278

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : Quality Is Our Recipe, LLC

  Endereço : One Dave Thomas Boulevard, Dublin, 

Ohio 43017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante, catering e 

bebidas; oferta de bares de salada em restaurantes; 

serviços de prestação de informações relacionadas 

com restaurantes e catering, nomeadamente cartões 

d e a p r e s e nt a ç ão d e m e nu s e c o m p o s i ç ão d a s 

refeições através de bases de dados on-line por meios 

electrónicos e sem fios; serviços de fornecimento de 

comida e bebida; alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201279

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

[730]  Requerente : 

 HOU KONG UT ALIMENTO LIMITADA

  Endereço : 263

6 M N

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 3564C

Pantone 663C

[210]  N.º : N/201280

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

[730]  Requerente : 

 HOU KONG UT ALIMENTO LIMITADA

  Endereço : 263

6 M N

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 3564C

Pantone 663C

[210]  N.º : N/201281

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

[730]  Requerente : 

 IEONG KA LOK

  Endereço : 61 5 P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201283

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

[730]  Requerente : 

 HEARTH LIMITED

  Endereço : 94

7

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201284

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

[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/201285

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

[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/201286

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

[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/201287

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

[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 : 
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[210]  N.º : N/201288

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

[730]  R e q u e r e n t e  :  W A R N E R  B R O S . 

ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, 

California 91522, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Filmes cinematográficos de comédia, 

drama, acção, aventuras e/ou animação, e f i lmes 

cinematográficos para difusão televisiva de comédia, 

drama, acção, aventuras e/ou animação; discos de 

áudio e vídeo e discos versáteis digitais com música, 

comédia, drama, acção, aventura e/ou animação; 

auscultadores estereofónicos; bater ias; telefones 

sem fios; leitores de discos compactos [leitores de 

cd]; discos de jogos de computador em CD-ROM; 

telefones e/ou aparelhos para chamada de pessoas por 

rádio; leitores de discos compactos [leitores de cd]; 

aparelhos de rádio; tapetes para ratos de computador; 

ócu los, ócu los de sol e estojos para os mesmos; 

software descarregável para jogar jogos de computador 

em l i n ha, sof t wa re pa ra dow n load de jogos de 

computador; software de jogos de computador para 

utilizar em telemóveis e telefones celulares; programas 

de jogos de computador e de vídeo; cartuchos de 

jogos de vídeo; software de jogos de computador 

e de vídeo; software de jogos de computador para 

máquinas de jogo incluindo máquinas de moedas 

(slot machines); software ou f irmware para jogos 

de azar em qualquer plataforma computadorizada, 

incluindo consolas dedicadas de jogo, máquinas de 

moedas (slot machines) de vídeo, máquinas de moedas 

(slot machines) de torniquete e terminais de lotaria 

v ídeo; CD-ROM e DVD de jogos de computador 

e prog ra m a s de c omput ador, e sp e c i f i c a mente 

software para ligação de suportes de vídeo e áudio 

digital izados a uma rede informática mundial de 

informação; conteúdos audiovisuais descarregáveis 

no domínio do entretenimento, contendo filmes de 

animação, sér ies televisivas, comédias e dramas; 

software, especificamente software para transmissão 

contínua de conteúdos audiovisuais via Internet, 

software para transmissão contínua e armazenamento 

de conteúdos aud iov i sua i s, le itores de áud io e 

vídeo descarregáveis com funções de multimédia e 

interativas para conteúdos multimédia, software de 

pesquisa e anotação de vídeo, software de proteção 

de conteúdos, software de gestão de bases de dados, 

sof t wa re de s i nc ron i z aç ão de ba se s de d ado s; 

programas informáticos para acesso, navegação e 

pesquisa em bases de dados em linha, software que 

permite aos uti l izadores reproduzir e programar 

conteúdos de áud io, v ídeo, tex to e mu lt i méd ia 

relac ionados com entreten i mento; sof twa re de 

apl icação para transmissão e armazenamento de 

conteúdos audiovisuais; software de aplicação para 

transmissão de conteúdos audiovisuais via internet; 

software descarregável para transmissão de conteúdos 

audiovisuais via internet; software descarregável 

para transmissão e armazenamento de conteúdos 

audiovisuais; publicações descarregáveis sob a forma 

de livros contendo personagens de filmes de animação, 

ação, aventura, comédia e/ou drama, livros de banda 

desenhada, livros para crianças, guias de estratégia, 

revistas contendo personagens de filmes de animação, 

ação, aventura, comédia e/ou drama, l ivros para 

colorir, livros de atividades para crianças e revistas 

no domín io do entreten imento; acessór ios para 

telemóveis, nomeadamente acessórios mãos-livres, capas 

para telemóveis e tampas para telemóveis; cartões 

magnéticos codi f icados, nomeadamente cartões 

telefónicos, cartões de crédito, cartões para oferta, 

cartões de levantamento de dinheiro, cartões de débito 

e cartões-chave magnéticos; e ímans decorativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201290

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

[730]  R e q u e r e n t e  :  W A R N E R  B R O S . 

ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, 

California 91522, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Artigos de ginástica e de desporto 

não incluídos noutras classes; brinquedos e artigos de 

desporto, incluindo jogos e brinquedos, nomeadamente 

bonecos articulados e acessórios para os mesmos; 

p e lu c h e s [b r i n qu e d o s]; b a lõ e s d e b r i n qu e d o; 

brinquedos para banheira; brinquedos para se montar 

em cima; equipamento vendido em unidades para jogar 

cartas; veículos de brincar; bonecas; discos voadores; 

unidades de jogos electrónicos de mão; equipamento 
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de jogos vendido como uma unidade para jogar jogos 

de tabuleiro, de cartas, um jogo manipulativo, um jogo 

de salão e um jogo alvo de acção, máquinas de jogos 

de saída de vídeo independentes; quebra-cabeças e 

puzzles manipuláveis; máscaras de papel para o rosto; 

pranchas de skate; patins para gelo; brinquedos que 

lançam jatos de água; bolas, nomeadamente bolas de 

recreio, bolas de futebol, bolas de basebol, bolas de 

basquetebol; luvas de basebol; flutuadores de natação 

para uso recreativo; dispositivos de natação para 

batimento de pernas para uso recreativo; pranchas 

de surf; pranchas de natação para uso recreativo; 

barbatanas para natação; utensí l ios de br incar 

para uso no for no e para coz in har; br inquedos 

com mealheiros incorporados; globos de neve para 

brincar e decorações para árvores de Natal; artigos 

e decorações para festa em papel, nomeadamente, 

chapéus de festa em papel; globos de neve.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201293

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

[730]  R e q u e r e n t e  :  W A R N E R  B R O S . 

ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, 

California 91522, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : Educação; for mação; at iv idades 

de s p or t iva s e c u l t u ra i s; s er v i ç o s re c re at ivo s, 

nomeadamente, fornecimento de jogos de v ídeo 

em l inha, fornecimento de jogos de computador, 

fornecimento de uso temporário de jogos de vídeo 

não descarregáveis; serviços de jogos de vídeo e de 

computador fornecidos on-line a partir de uma rede 

global de computador; serviços de entretenimento 

sob a forma de séries televisivas de acção, comédia, 

drama, animação e baseados na vida real; produção de 

séries televisivas de acção, comédia, drama, animação 

e baseados na vida real; distr ibuição e projecção 

de longas metragens ao vivo, de comédia, drama 

e animação; produção de filmes cinematográficos 

de acção, comédia, drama e animação; espetáculos 

de teatro de an imação e representados ao v ivo; 

fornecimento de informações, através de uma rede 

in formát ica mundia l eletrón ica, no domín io do 

entretenimento relacionado especificamente com 

jogos, música, fi lmes e televisão; fornecimento de 

excer tos de f i lmes, fotograf ias e outro mater ia l 

multimédia para fins de entretenimento através de um 

sítio web; serviços de notícias sobre acontecimentos da 

actualidade e divertimento e prestação de informações 

relativas a educação e eventos culturais, através de 

uma rede informática mundial; fornecimento de 

informações sobre divertimento, através de uma rede 

mundial de comunicações electrónicas sob a forma 

de programas de acção em directo, comédia, drama 

e programas de animação, bem como produção de 

filmes cinematográficos de acção, comédia, drama 

e animação para distribuição através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de um jogo de 

computador que pode ser acedido através de uma 

rede de telecomunicações; serviços de publicação 

electrónica, nomeadamente publicação em linha de 

obras de texto e gráficas de terceiros com artigos, 

adaptações a romances, argumentos (guiões), livros 

de banda desenhada, guias de estratégia, fotografias 

e materiais visuais; publicação em linha de livros e 

revistas electrónicos (não descarregáveis), contendo 

personagens de filmes de animação, ação, aventura, 

comédia e/ou drama, livros de banda desenhada, livros 

para crianças, guias de estratégia, revistas contendo 

personagens de filmes de animação, ação, aventura, 

comédia e/ou drama, l ivros para colorir, l ivros de 

atividades para crianças e revistas no domínio do 

entretenimento; serviços de parques de diversões; 

passeios em parques de atracções; espetáculos ao 

vivo ou pré-gravados e/ou filmes; informações sobre 

divertimento e/ou informações; prestação de serviços 

de c lubes de entreten imento; ser v iços de jogos 

eletrónicos fornecidos através de uma rede informática 

mundial; fornecimento de instalações para casinos e 

jogos; serviços de entretenimento sob a forma de jogos 

de casino eletrónicos; serviços de entretenimento 

sob a forma de cinema multiplex e desenvolvimento 

de teatro, exibição de filmes, distribuição de filmes; 

fornecimento de bases de dados informáticas em linha 

e bases de dados pesquisáveis em linha nos domínios 

do entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201294

[220]  Data de pedido : 2022/09/08
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[730]  R e q u e r e n t e  :  W A R N E R  B R O S . 

ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, 

California 91522, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de informática, nomeadamente 

a criação de uma comunidade on-line para que usuários 

registrados part ic ipem de discussões, obtenham 

feedback de seus pares, forme comunidades virtuais 

e participem de serviços de redes sociais no campo 

do entretenimento internacional em vídeo; software, 

especificamente fornecimento de software on-line, 

não descarregável para transmissão de conteúdo 

audiovisual para download, sob demanda, na internet 

e em televisões e dispositivos eletrônicos móveis; 

programação de computadores; serviços de suporte 

técnico e consultoria técnica para gerenciamento 

de s i s tema s, ba nc o s de dado s e apl ic at ivo s de 

computador; des ig n g rá f ico pa ra a compi lação 

de páginas da web na internet; fornecimento de 

informações técnicas relacionadas com hardware 

ou software de computador fornecidas em linha a 

partir de uma rede global de computadores ou da 

internet; criação e manutenção de sites; hospedagem 

de s ites de terc ei ros; c r iação de sof t wa re pa ra 

terceiros e serviços de consultadoria em informática; 

consultadoria e informações relacionadas com os 

mesmos; fornecimento de uso temporário de software 

baseado na web para per m it i r upload, captura, 

postagem, exibição, cr iação, edição, reprodução, 

t ra nsm issão, v i sua l i zação, ex ibição, ma rcação, 

compa r t i l ha mento, ma n ipu lação, d i st r ibu ição, 

publicação, reprodução de mídia eletrónica, conteúdo 

multimédia, vídeos, f i lmes, fotos, imagens, texto, 

fotos, conteúdo e informações de áudio através de 

redes globais de computadores; fornecimento de uso 

temporário de software baseado na web para permitir 

o compartilhamento de conteúdo multimídia entre 

usuários; conceção e desenvolvimento de software de 

jogos de computador e software de jogos de vídeo para 

utilização em computadores, sistemas de programas 

de jogos de vídeo e redes de computadores; serviços 

de programação de computadores para a criação de 

vídeos e jogos de realidade aumentada; programação 

de computador para jogos de v ídeo; conceção e 

modificação de programas de computador e jogos de 

vídeo para terceiros; serviços de desenvolvimento 

de jogos de vídeo; serviços de desenvolvimento de 

programação de jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201295

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

[730]  R e q u e r e n t e  :  W A R N E R  B R O S . 

ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, 

California 91522, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante e serviços de 

cadeias de restaurantes sob a natureza de serviços de 

gestão de restaurantes; serviços de restaurante buffet, 

restaurante self-service, snack-bar, cafeteria e serviços 

de café; serviços de estabelecimento para beber; 

cafeterias; casas de chá; casas de sumos; snack-bars; 

serviços de restaurante para levar para fora; serviços 

de catering; preparação de alimentos e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201297

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201298

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201299

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201306

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201307

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201308

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201309

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201310

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201311

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201312

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201313

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201314

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201315

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201316

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

[730]  Requerente : 

 CHAN IN IN

  Endereço : 29 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201319

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 99 25

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201320

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 99 25

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201321

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

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201322

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

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201323

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 54

8 I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201325

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

[730]  Requerente : YAT HING TRADING (H.K.) 

LIMITED

  E ndere ç o : Un it s A & C, 17/F, M i ng Wa h 

Industrial Building, 17-33 Wang Lung Street, Tsuen 

Wan, New Territories, 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/201326

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

[730]  Requerente : KIKI Living Concepts Limited

  Endereço : 11/F., Lai Sun Commercial Centre, 

680 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves domést icas e 

carne de caça; extratos de carne; frutas e legumes 

c on ser vado s, c ongelado s, se c o s e c oz i n hado s; 

geleias, doces (geleias), compotas; ovos; leite, queijo, 

manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; gorduras 

comestíveis; produtos do mar em conserva e secos; 

produtos de feijão em conserva e secos; nozes e 

amendoins em conserva, secos, cozinhados, fritos, e 

processados; aperitivos de nozes e sementes; frutos 

oleaginosos preparados; frutos secos (preparados); 

sementes comestíveis; pickles (picles); azeitonas 

(preparadas); comida vegetariana feita de extractos 

de feijão; a l imentos vegetar ianos feitos a part i r 

de óleo e gordura comestível; comida vegetariana 

congelada; tofu; produtos de tofu; soja (preparada); 

grãos de soja secos ou processados; leite de soja; 

iogurte de soja; feijões; produtos alimentares de soja; 

feijão de soja fermentado; sashimi; carnes, peixe, 

marisco, aves domésticas e caça e preparações feitas 

a partir do acima mencionado; extractos de carne e 

vegetais; carne e carne em conserva; óleos e gorduras 

alimentares; recheios à base de carne, vegetais ou 

fruta para sanduíches; preparações à base de carne, 

vegeta is ou f rutas para sanduíches; pastas para 

sanduíches à base de leite; coco preparado; coco seco 

ou desidratado; coco tratado; leite de coco; leite de 

amêndoa; leite de aveia; leite de arroz; substitutos do 

leite; bebidas mistas de leite (leite predominante); 

bebidas à base de produtos lácteos; preparações de 

natas contendo leite; leite em pó; leite em pó e leite 

em pó seco para alimentos; nata (láctea); iogurte; 

bebidas de iogurte; saladas; saladas de fruta; refeições 

preparadas à base de carne, vegetais ou fruta; refeições 

cozinhadas à base de carne, vegetais ou fruta; snacks 

à base de frutas; falafel; pedaços de fruta, legumes 

fritas às rodelas, aperitivos de soja; batatas fritas; 

tiras de legumes fritas; batatas fritas de feijão; batatas 

fritas (french fries); batatas fritas e batatas fritas em 

embalagens; algas marinhas comestíveis e aperitivos 

do mesmo; sopas; caldos de sopa; sopa de galinha; 

sopas de peixe; aloe vera preparado para consumo 

humano; gelat ina aromatizada e adoçada; polpa 

de fruta; coberturas de frutas; chá com leite, com 

predominância de leite; bebidas lácteas com elevado 

teor de leite; bebidas feitas total ou principalmente 

com leite; geleias comestíveis feitas de leite e produtos 

hortícolas; geleias de fruta; geleias comestíveis; carne 

liofilizada; carne-seca; pudim de sangue; chouriço 

de sangue; salame; sangue picante de pato; alimentos 

à base de peixe; alimentos enlatados e embalados 

parcial ou totalmente feitos de carne, peixe, presunto, 

aves, mariscos e caça; vegetais, frutas, carne, marisco, 

peixe, moluscos, crustáceos, aves domésticas, caça, 

sopa, leite e produtos lácteos enlatados.



16730    44   2022  11  3 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, amarelo e preto, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/201327

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

[730]  Requerente : KIKI Living Concepts Limited

  Endereço : 11/F., Lai Sun Commercial Centre, 

680 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e café arti f ic ial; 

arroz, massas alimentares e talharim (massas com 

ovos); tapioca e sagú; farinha e preparados feitos 

de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; chocolate; 

gelados, sorvetes e outros gelos alimentares; açúcar, 

mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal, temperos, 

especiarias, ervas em conserva; vinagre, molhos e 

outros condimentos; gelo (água congelada); mostarda; 

molho xo; molhos picantes; molho picante; molho de 

piripiri; pasta de piripiri (condimentos); molhos para 

comida; aromatizantes alimentares, excepto óleos 

essenciais; molho de soja; pasta de soja (condimentos); 

misso (condimentos); molho de barbecue; sucedâneos 

do café; bebidas à base de café; bebidas de café com 

leite; aromas de café; café verde; chá gelado; bebida 

à base de chá; folhas de chá e produtos de chá; 

chocolate; pral inés (bombons); bebidas à base de 

chocolate; bebidas de chocolate com leite; bebidas 

à base de cacau; bebidas de cacau com leite; cacau 

em pó e produtos de cacau; preparações vegetais 

para substitutos do café; cevada moída; extrato de 

malte para a alimentação; pãezinhos; sanduiches; 

br ioches; ta r tes; bi scoitos (bol i n hos); pa l m iers 

(biscoitos); bolachas de água e sa l; biscoitos de 

malte; macarons (bolinhos de massapão); gressinos; 

sobremesas preparadas (pastelaria); pasta de bolo; pó 

para bolos (pastelaria); bolos; cheesecakes; pudins; 

waffles (gaufres); tartes (empadas); muffins; scones; 

roscas de massa (doughnuts); croissants; bagels; 

pastelaria dinamarquesa; muesli; cereais de muesli; 

merendas feitas a partir de muesli; massa congelada; 

farinha de aveia; flocos de aveia; aveia descascada; 

aveia moída; papas de f locos de aveia; alimentos e 

produtos alimentares à base de aveia; papa à base 

de aveia; sêmola para alimentação humana; cereais, 

cereais transformados; flocos de cereais; preparações 

alimentares e alimentos feitos a partir de cereais; 

cereais para pequeno-almoço; batatas fritas feitas de 

cereais; aperitivos e snacks à base de cereais; snack 

que consistem principalmente em cereais; aperitivos 

à base de cereais extrudidos; aperitivos feitos de trigo 

integral; barras alimentares à base de cereais; barras 

de cereais e barras energéticas; pipocas; f locos de 

cereais secos (produtos de cereais); batatas fritas com 

cobertura de chocolate; tiras de milho fritas; rodelas 

de arroz tufado; aromas para bolos, sem ser óleos 

essenciais; baunilha (aromas); maçapão; biscoitos 

(bolinhos); pasta de amêndoa; f locos de amêndoa; 

fermentos para massas; confeitaria à base de amêndoa; 

confeitaria à base de amendoim; quiches; rolinhos 

de ovo; açúcar candy para uso alimentar; caramelos 

(doçaria); açúcar candy; caramelo; açúcar e manteiga 

caramelizadas; fudge (sobremesa cremosa de leite, 

açúcar e manteiga); marshmallows (doce feito de raiz 

de alteia com gelatina); pastilhas de menta (doces, não 

medicinais); gomas de fruta (confeitaria); doces de 

goma não medicinais; confeitaria revestida com açúcar; 

doces não medicinais; pastilha elástica; pastilhas de 

mascar não medicinais; geleias de frutos (confeitaria); 

fondants (confeitaria); alcaçuz (confeitaria); gelados 

(sorvetes); agentes de ligação para gelados; pós para 

fazer gelados; sorvetes (gelados); iogurte gelado 

(gelados alimentares); melaço para alimentos; vinagre 

balsâmico; preparações para endurecer nata batida; 

sushi; pizzas; produtos de padaria para alimentos; 

creme inglês; snacks à base de cereais; bolos chineses 

e bolos de estilo ocidental; torta da lua (bolinhos 

chineses); bolos de arroz; aperitivos sob a forma de 

bolacha de arroz; arroz doce, pudin de ano novo 

chinês, bolo de nabo, bolo de taro; bolinhos de massa 

chineses, flocos de amêndoa; panquecas; macarrão, 

esparguete, talharim (massas com ovos) e massas 

alimentares; massas instantâneas; massas secas; copos 

de massas; aletria (massas); massas de arroz; massas 

údon; massas soba; pimenta, molhos de rábano picante; 

molhos (condimentos); molhos para saladas; ketchup 

(molho); caril (condimento); caril em pó (especiaria); 

mol ho s de c a r i l; ma ionese; produto s apíc ola s; 

própolis (para uso alimentar); própolis para consumo 

humano; geleia real para consumo humano (não 

para uso medicinal); bebidas à base de café, cacau e 

chocolate; extractos e aromatizantes de café, cacau, ou 
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chocolate; bebidas feitas de ou contendo café, cacau, 

ou chocolate; preparações para bebidas de café, cacau, 

ou chocolate; preparações para fazer café, cacau, ou 

chocolate; produtos à base de café; bebidas à base de 

café, cacau ou chocolate contendo substitutos do leite; 

preparações em pó contendo café, cacau, ou chocolate 

para utilizar na elaboração de bebidas; produtos à 

base de cacau; produtos à base de chocolate; café em 

grão; café em pó; misturas de café; café descafeinado; 

café (torrado, em pó); café instantâneo; preparados 

de cereais e ervas para utilização como substitutos do 

café; cacau instantâneo; cacau em pó; chocolate em pó; 

chocolate instantâneo; bebidas à base de chocolate; 

chocolate quente; bebidas feitas com chá (sem ser para 

uso medicinal); bebidas feitas com base de chá (sem 

ser para uso medicinal); bebidas de chá (sem ser para 

uso medicinal); bebidas à base de chá (sem ser para 

uso medicinal); essências de chá (sem ser para uso 

medicinal); extractos e aromatizantes de chá (sem ser 

para uso medicinal); bebidas feitas de ou contendo chá 

(sem ser para uso medicinal); preparações de bebidas 

de chá (sem ser para uso medicinal); chá em pó (sem 

ser para uso medicinal); preparações em pó contendo 

chá para utilização na preparação de bebidas; chá 

instantâneo (sem ser para uso medicinal); chás gelados 

(sem ser para uso medicinal); produtos à base de chá 

(sem ser para uso medicinal); sacos de chá e chás 

embalados (sem ser para uso medicinal); bebidas à 

base de chá contendo substitutos do leite (sem ser para 

uso medicinal); chás adelgaçantes (sem ser para uso 

medicinal); chás de fruta (sem ser para uso medicinal); 

chás com sabor a fruta (sem ser para uso medicinal); 

chá aromatizado com sumo de fruta (sem ser para uso 

medicinal); bebidas à base de chá que contenham ou 

aromatizadas com sumo de fruta ou sumo de vegetais 

(sem ser para uso medicinal); molhos de frutas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, amarelo e preto, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/201328

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

[730]  Requerente : KIKI Living Concepts Limited

  Endereço : 11/F., Lai Sun Commercial Centre, 

680 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cerveja; bebidas sem álcool; águas 

minerais e gasosas; bebidas de fruta e sumos de fruta; 

xaropes e outras preparações não alcoólicas para 

fazer bebidas; sumos de fruta gaseificados; sumos 

gaseificados; águas minerais gasosas; águas gasosas; 

limão amargo; bebidas gaseificadas (sem álcool); água 

carbonatada; sumos concentrados; ginger ale seco; 

bebidas energéticas; bebidas energéticas contendo 

cafeína; bebidas gaseificadas com sabores; bebidas 

com sabor a fruta; bebidas isotónicas; refrigerantes 

não gaseificados; sodas (águas); água tónica (bebidas 

não medicinais); águas; refrigerantes; essências para 

a preparação de bebidas; l imonadas; bebidas não 

alcoólicas com aroma de chá; bebidas constituídas por 

uma mistura de sumos de frutos e de legumes; água 

de coco (bebida); extratos de lúpulo para o fabrico de 

cerveja; cerveja tirada à pressão; cervejas artesanais; 

cerveja com baixo teor calórico; cervejas sem álcool; 

cervejas com baixo teor alcoólico; bebidas à base 

de cerveja; cocktails à base de cerveja; cerveja loura 

(lager); cerveja preta (cerveja de malte torrado); mosto 

de cerveja; ginger ale (cerveja de gengibre); vinho 

de cevada (cerveja); cerveja de malte; cerveja com 

baixo teor de malte; bebidas à base de malte (cerveja); 

cerveja amarga; cervejas com baixo teor alcoólico (root 

beer); cervejas aromatizadas; cervejas à base de fruta; 

cerveja leve (ale); stout (cerveja) e porter (cervejas 

pretas).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, amarelo e preto, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/201329

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

[730]  Requerente : KIKI Living Concepts Limited

  Endereço : 11/F., Lai Sun Commercial Centre, 

680 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33
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[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excluindo cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas; bebidas 

espirituosas; vinho; champanhes; vinhos espumantes; 

licores; licor de menta; cocktails alcoólicos; bebidas 

aperitivas; bebidas alcoólicas contendo frutas; ponche 

a lcoól ico; aguardente; c idra; cockta i l s; bebidas 

destiladas; extratos alcoólicos; extratos de fruta, com 

álcool; gin; bebidas alcoólicas destiladas à base de 

grãos; hidromel (mead); kirsch; aguardente de pêra; 

bebidas alcoólicas pré-misturadas, outras que não à 

base de cerveja; álcool de arroz; rum; saké; vodka; 

whisky; whisky escocês; bourbon (whisky); tequila; 

gaoliang (álcool chinês); wujiapi (álcool chinês); soju 

(licores coreanos destilados ou diluídos).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, amarelo e preto, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/201330

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

[730]  Requerente : KIKI Living Concepts Limited

  Endereço : 11/F., Lai Sun Commercial Centre, 

680 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves domést icas e 

carne de caça; extratos de carne; frutas e legumes 

c on ser vado s, c ongelado s, se c o s e c oz i n hado s; 

geleias, doces (geleias), compotas; ovos; leite, queijo, 

manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; gorduras 

comestíveis; produtos do mar em conserva e secos; 

produtos de feijão em conserva e secos; nozes e 

amendoins em conserva, secos, cozinhados, fritos, e 

processados; aperitivos de nozes e sementes; frutos 

oleaginosos preparados; frutos secos (preparados); 

sementes comestíveis; pickles (picles); azeitonas 

(preparadas); comida vegetariana feita de extractos 

de feijão; a l imentos vegetar ianos feitos a part i r 

de óleo e gordura comestível; comida vegetariana 

congelada; tofu; produtos de tofu; soja (preparada); 

grãos de soja secos ou processados; leite de soja; 

iogurte de soja; feijões; produtos alimentares de soja; 

feijão de soja fermentado; sashimi; carnes, peixe, 

marisco, aves domésticas e caça e preparações feitas 

a partir do acima mencionado; extractos de carne e 

vegetais; carne e carne em conserva; óleos e gorduras 

alimentares; recheios à base de carne, vegetais ou 

fruta para sanduíches; preparações à base de carne, 

vegeta is ou f rutas para sanduíches; pastas para 

sanduíches à base de leite; coco preparado; coco seco 

ou desidratado; coco tratado; leite de coco; leite de 

amêndoa; leite de aveia; leite de arroz; substitutos do 

leite; bebidas mistas de leite (leite predominante); 

bebidas à base de produtos lácteos; preparações de 

natas contendo leite; leite em pó; leite em pó e leite 

em pó seco para alimentos; nata (láctea); iogurte; 

bebidas de iogurte; saladas; saladas de fruta; refeições 

preparadas à base de carne, vegetais ou fruta; refeições 

cozinhadas à base de carne, vegetais ou fruta; snacks 

à base de frutas; falafel; pedaços de fruta, legumes 

fritas às rodelas, aperitivos de soja; batatas fritas; 

tiras de legumes fritas; batatas fritas de feijão; batatas 

fritas (french fries); batatas fritas e batatas fritas em 

embalagens; algas marinhas comestíveis e aperitivos 

do mesmo; sopas; caldos de sopa; sopa de galinha; 

sopas de peixe; aloe vera preparado para consumo 

humano; gelat ina aromatizada e adoçada; polpa 

de fruta; coberturas de frutas; chá com leite, com 

predominância de leite; bebidas lácteas com elevado 

teor de leite; bebidas feitas total ou principalmente 

com leite; geleias comestíveis feitas de leite e produtos 

hortícolas; geleias de fruta; geleias comestíveis; carne 

liofilizada; carne-seca; pudim de sangue; chouriço 

de sangue; salame; sangue picante de pato; alimentos 

à base de peixe; alimentos enlatados e embalados 

parcial ou totalmente feitos de carne, peixe, presunto, 

aves, mariscos e caça; vegetais, frutas, carne, marisco, 

peixe, moluscos, crustáceos, aves domésticas, caça, 

sopa, leite e produtos lácteos enlatados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, amarelo e preto, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/201331

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

[730]  Requerente : KIKI Living Concepts Limited

  Endereço : 11/F., Lai Sun Commercial Centre, 

680 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e café arti f ic ial; 

arroz, massas alimentares e talharim (massas com 

ovos); tapioca e sagú; farinha e preparados feitos 

de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; chocolate; 

gelados, sorvetes e outros gelos alimentares; açúcar, 

mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal, temperos, 

especiarias, ervas em conserva; vinagre, molhos e 

outros condimentos; gelo (água congelada); mostarda; 

molho xo; molhos picantes; molho picante; molho de 

piripiri; pasta de piripiri (condimentos); molhos para 

comida; aromatizantes alimentares, excepto óleos 

essenciais; molho de soja; pasta de soja (condimentos); 

misso (condimentos); molho de barbecue; sucedâneos 

do café; bebidas à base de café; bebidas de café com 

leite; aromas de café; café verde; chá gelado; bebida 

à base de chá; folhas de chá e produtos de chá; 

chocolate; pral inés (bombons); bebidas à base de 

chocolate; bebidas de chocolate com leite; bebidas 

à base de cacau; bebidas de cacau com leite; cacau 

em pó e produtos de cacau; preparações vegetais 

para substitutos do café; cevada moída; extrato de 

malte para a alimentação; pãezinhos; sanduiches; 

br ioches; ta r tes; bi scoitos (bol i n hos); pa l m iers 

(biscoitos); bolachas de água e sa l; biscoitos de 

malte; macarons (bolinhos de massapão); gressinos; 

sobremesas preparadas (pastelaria); pasta de bolo; pó 

para bolos (pastelaria); bolos; cheesecakes; pudins; 

waffles (gaufres); tartes (empadas); muffins; scones; 

roscas de massa (doughnuts); croissants; bagels; 

pastelaria dinamarquesa; muesli; cereais de muesli; 

merendas feitas a partir de muesli; massa congelada; 

farinha de aveia; flocos de aveia; aveia descascada; 

aveia moída; papas de f locos de aveia; alimentos e 

produtos alimentares à base de aveia; papa à base 

de aveia; sêmola para alimentação humana; cereais, 

cereais transformados; flocos de cereais; preparações 

alimentares e alimentos feitos a partir de cereais; 

cereais para pequeno-almoço; batatas fritas feitas de 

cereais; aperitivos e snacks à base de cereais; snack 

que consistem principalmente em cereais; aperitivos 

à base de cereais extrudidos; aperitivos feitos de trigo 

integral; barras alimentares à base de cereais; barras 

de cereais e barras energéticas; pipocas; f locos de 

cereais secos (produtos de cereais); batatas fritas com 

cobertura de chocolate; tiras de milho fritas; rodelas 

de arroz tufado; aromas para bolos, sem ser óleos 

essenciais; baunilha (aromas); maçapão; biscoitos 

(bolinhos); pasta de amêndoa; f locos de amêndoa; 

fermentos para massas; confeitaria à base de amêndoa; 

confeitaria à base de amendoim; quiches; rolinhos 

de ovo; açúcar candy para uso alimentar; caramelos 

(doçaria); açúcar candy; caramelo; açúcar e manteiga 

caramelizadas; fudge (sobremesa cremosa de leite, 

açúcar e manteiga); marshmallows (doce feito de raiz 

de alteia com gelatina); pastilhas de menta (doces, não 

medicinais); gomas de fruta (confeitaria); doces de 

goma não medicinais; confeitaria revestida com açúcar; 

doces não medicinais; pastilha elástica; pastilhas de 

mascar não medicinais; geleias de frutos (confeitaria); 

fondants (confeitaria); alcaçuz (confeitaria); gelados 

(sorvetes); agentes de ligação para gelados; pós para 

fazer gelados; sorvetes (gelados); iogurte gelado 

(gelados alimentares); melaço para alimentos; vinagre 

balsâmico; preparações para endurecer nata batida; 

sushi; pizzas; produtos de padaria para alimentos; 

creme inglês; snacks à base de cereais; bolos chineses 

e bolos de estilo ocidental; torta da lua (bolinhos 

chineses); bolos de arroz; aperitivos sob a forma de 

bolacha de arroz; arroz doce, pudin de ano novo 

chinês, bolo de nabo, bolo de taro; bolinhos de massa 

chineses, flocos de amêndoa; panquecas; macarrão, 

esparguete, talharim (massas com ovos) e massas 

alimentares; massas instantâneas; massas secas; copos 

de massas; aletria (massas); massas de arroz; massas 

údon; massas soba; pimenta, molhos de rábano picante; 

molhos (condimentos); molhos para saladas; ketchup 

(molho); caril (condimento); caril em pó (especiaria); 

mol ho s de c a r i l; ma ionese; produto s apíc ola s; 

própolis (para uso alimentar); própolis para consumo 

humano; geleia real para consumo humano (não 

para uso medicinal); bebidas à base de café, cacau e 

chocolate; extractos e aromatizantes de café, cacau, ou 

chocolate; bebidas feitas de ou contendo café, cacau, 

ou chocolate; preparações para bebidas de café, cacau, 

ou chocolate; preparações para fazer café, cacau, ou 

chocolate; produtos à base de café; bebidas à base de 

café, cacau ou chocolate contendo substitutos do leite; 

preparações em pó contendo café, cacau, ou chocolate 

para utilizar na elaboração de bebidas; produtos à 

base de cacau; produtos à base de chocolate; café em 

grão; café em pó; misturas de café; café descafeinado; 

café (torrado, em pó); café instantâneo; preparados 

de cereais e ervas para utilização como substitutos do 

café; cacau instantâneo; cacau em pó; chocolate em pó; 

chocolate instantâneo; bebidas à base de chocolate; 

chocolate quente; bebidas feitas com chá (sem ser para 
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uso medicinal); bebidas feitas com base de chá (sem 

ser para uso medicinal); bebidas de chá (sem ser para 

uso medicinal); bebidas à base de chá (sem ser para 

uso medicinal); essências de chá (sem ser para uso 

medicinal); extractos e aromatizantes de chá (sem ser 

para uso medicinal); bebidas feitas de ou contendo chá 

(sem ser para uso medicinal); preparações de bebidas 

de chá (sem ser para uso medicinal); chá em pó (sem 

ser para uso medicinal); preparações em pó contendo 

chá para utilização na preparação de bebidas; chá 

instantâneo (sem ser para uso medicinal); chás gelados 

(sem ser para uso medicinal); produtos à base de chá 

(sem ser para uso medicinal); sacos de chá e chás 

embalados (sem ser para uso medicinal); bebidas à 

base de chá contendo substitutos do leite (sem ser para 

uso medicinal); chás adelgaçantes (sem ser para uso 

medicinal); chás de fruta (sem ser para uso medicinal); 

chás com sabor a fruta (sem ser para uso medicinal); 

chá aromatizado com sumo de fruta (sem ser para uso 

medicinal); bebidas à base de chá que contenham ou 

aromatizadas com sumo de fruta ou sumo de vegetais 

(sem ser para uso medicinal); molhos de frutas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, amarelo e preto, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/201332

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

[730]  Requerente : KIKI Living Concepts Limited

  Endereço : 11/F., Lai Sun Commercial Centre, 

680 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cerveja; bebidas sem álcool; águas 

minerais e gasosas; bebidas de fruta e sumos de fruta; 

xaropes e outras preparações não alcoólicas para 

fazer bebidas; sumos de fruta gaseificados; sumos 

gaseificados; águas minerais gasosas; águas gasosas; 

limão amargo; bebidas gaseificadas (sem álcool); água 

carbonatada; sumos concentrados; ginger ale seco; 

bebidas energéticas; bebidas energéticas contendo 

cafeína; bebidas gaseificadas com sabores; bebidas 

com sabor a fruta; bebidas isotónicas; refrigerantes 

não gaseificados; sodas (águas); água tónica (bebidas 

não medicinais); águas; refrigerantes; essências para 

a preparação de bebidas; l imonadas; bebidas não 

alcoólicas com aroma de chá; bebidas constituídas por 

uma mistura de sumos de frutos e de legumes; água 

de coco (bebida); extratos de lúpulo para o fabrico de 

cerveja; cerveja tirada à pressão; cervejas artesanais; 

cerveja com baixo teor calórico; cervejas sem álcool; 

cervejas com baixo teor alcoólico; bebidas à base 

de cerveja; cocktails à base de cerveja; cerveja loura 

(lager); cerveja preta (cerveja de malte torrado); mosto 

de cerveja; ginger ale (cerveja de gengibre); vinho 

de cevada (cerveja); cerveja de malte; cerveja com 

baixo teor de malte; bebidas à base de malte (cerveja); 

cerveja amarga; cervejas com baixo teor alcoólico (root 

beer); cervejas aromatizadas; cervejas à base de fruta; 

cerveja leve (ale); stout (cerveja) e porter (cervejas 

pretas).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, amarelo e preto, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/201333

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

[730]  Requerente : KIKI Living Concepts Limited

  Endereço : 11/F., Lai Sun Commercial Centre, 

680 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excluindo cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas; bebidas 

espirituosas; vinho; champanhes; vinhos espumantes; 

licores; licor de menta; cocktails alcoólicos; bebidas 

aperitivas; bebidas alcoólicas contendo frutas; ponche 

a lcoól ico; aguardente; c idra; cockta i l s; bebidas 

destiladas; extratos alcoólicos; extratos de fruta, com 

álcool; gin; bebidas alcoólicas destiladas à base de 

grãos; hidromel (mead); kirsch; aguardente de pêra; 

bebidas alcoólicas pré-misturadas, outras que não à 

base de cerveja; álcool de arroz; rum; saké; vodka; 

whisky; whisky escocês; bourbon (whisky); tequila; 

gaoliang (álcool chinês); wujiapi (álcool chinês); soju 

(licores coreanos destilados ou diluídos).
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, amarelo e preto, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/201335

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

[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, excepto pneus, pneus 

pneumáticos, revestimentos para pneus pneumáticos, 

c â ma ra s-de-a r pa ra pneu s pneu mát ic o s; pe ç a s 

sobressalentes e acessórios para automóveis, carros 

de corrida, carros desportivos, veículos terrestres, 

aéreos e náuticos, excepto pneus, pneus pneumáticos, 

revestimentos para pneus pneumáticos, câmaras-de-ar 

para pneus pneumáticos; 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; suportes de 

bagagens ou porta-bagagens para veículos; indicadores 

e sinalizadores de direcção para veículos; almofadas 

para assentos de veículos; 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 excepto 

pneus, pneus pneumáticos, revestimentos para pneus 

pneumáticos, câmaras-de-ar para pneus pneumáticos; 

veloc ípedes, suas peças e acessór ios, i nclu ídos 

na classe 12, excepto pneus, pneus pneumáticos, 

revestimentos para pneus pneumáticos, câmaras-de-ar para 

pneus pneumáticos; triciclos, suas peças e acessórios, 

i n c lu í d o s n a c l a s s e 12, exc e pt o p n eu s, p n eu s 

pneumáticos, revestimentos para pneus pneumáticos, 

câmaras-de-ar para pneus pneumáticos; 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 ) [dispositivos de 

segurança para automóveis]; assentos de segurança 

para cr ianças, para veículos; d isposit ivos contra 

roubo para veículos; carrinhos de bebé; capas para 

carrinhos de bebé; berços ou alcofas de transporte 

[partes ou peças de carrinhos de bebé] nomeadamente 

carrinhos articulados para serem usados com berços 

ou almofadas de transporte; carrinhos articulados de 

bebé ou criança; capas ou protectores para carrinhos 

articulados de bebé ou criança; bolsas, sacos, malas 

adaptadas para carrinhos de bebé ou criança e para 

carr inhos ar t iculados de bebé ou cr iança; sacos 

térmicos ou alcofas térmicas adequadas/adaptadas 

a carr inhos de bebé ou cr iança e para carr inhos 

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 : 2022/04/19  Itália

N.º 302022000061337

[210]  N.º : N/201336

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

[730]  Requerente : Roger Vivier S.p.A.

  Endereço : Via Filippo Della Valle n˚1, 63811 

Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Carteiras; porta-moedas; baús; malas 

de viagem; sacos de praia; bolsas para cosméticos 

vendidas vazias; malas e sacos tipo Boston ( Boston 

bags ); malas de mão; sacos de viagem; pastas de 

executivo; pastas de executivo em couro; carteiras 

em couro para cartões de crédito; pastas em couro 

para documentos; bolsas para chaves em couro e pele; 

sacos de desporto, nomeadamente, sacos de desporto 

multi-usos, sacos atléticos e sacos para alpinismo, 

nomeadamente, mochilas ( backpacks ) e mochilões 
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( rucksacks ); malas de noite e sacos de tiracolo 

para senhoras; sacos em couro para compras; malas 

escolares; sacos porta-fatos para viagem; sacos para 

sapatos para viagem; sacos para fraldas; baús de 

viagem; malas de viagem ( duffle bags ); malas de 

viagem para pernoitar; malas de bagagem de mão 

( trolleys ); sacolas; malas e bolsas de ópera; estojos 

de toilette vazios; peles, couros e cabedais, trabalhados 

ou semi-trabalhados; estojos e caixas feitos em couro; 

malas e bolsas de couro para embalagens; correias de 

couro; chapéus de sol; e, coleiras em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201337

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

[730]  Requerente : Roger Vivier S.p.A.

  Endereço : Via Filippo Della Valle n˚1, 63811 

Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos curtos e blusões; camisolões e 

macacões ( jumpers ); calças; saias; vestidos; casacos; 

sobretudos; pa rcas ( pa rkas ); ca m isas; roupa 

interior; fatos de banho; roupões; xailes; cachecóis; 

gravatas e laços; sapatos; tacões e sapatos de salto alto; 

calçado de praia; sapatilhas de ginástica; botas; botas 

de esqui; botinas ou botas de cano curto; sandálias; 

sandálias de banho; viseiras (chapelaria); casacos 

curtos e blusões de couro; calças de couro; cintos de 

couro; cintos; blusões acolchoados; dólmans ( stuff 

jackets ); ca lças de ganga ( jeans ); camisolas 

( sweaters ); vestidos de noite; camisas de manga 

curta com botões; camisolas ( sweat shirts ); camisas 

interiores; camisetas com gola ( polo shirts ); casacos 

desportivos ( blazers ); camisas de desporto; sapatos 

em borracha; galochas; sapatos de golfe; sapatos de 

basquetebol; sapatos de rugby; sapatos de pugilismo; 

sapatos de basebol; ca lçado de corr ida de pista; 

sapatos de trabalho; sapatos de hóquei em campo; 

sapatos de andebol; luvas de Inverno; casacos de 

couro; saias de couro; blusas de couro; gabardinas em 

couro; casacos compridos em couro; sobretudos em 

couro; cintas e suspensórios de couro para vestuário; 

fatos; mantos, capas e capotes; capas de chuva; 

pulôveres; camisetas ( T-shirts ); blusas; pijamas 

tipo baby doll ; roupões de banho; vestuário de 

banho; lingerie ( negligées ); robes de noite; vestidos 

inteiros; vestidos de duas peças; gravatas; fatos de 

homem; camisas formais; corpetes ( body suits ); 

calções; sapatos de atletismo; chinelos e sapatos de 

quarto; protectores de sapatos (não cirúrgicos); sapatos 

de salto baixo; sapatos em couro; socas e tamancos de 

madeira; sapatos para pesca; sapatos formais; sapatos 

de alpinismo; sapatos de verniz; palmilhas; solas 

para calçado; gáspeas de calçado; saltos e tacões para 

sapatos e botas; peças antiderrapantes para sapatos e 

botas; biqueiras e protectores de saltos para calçado; 

sapatos para chuva; sapatos de palha; botas para a 

neve; chuteiras e botas de futebol; botas de atilhos; 

sapatos ou sandálias de esparto ou alpercatas; luvas; 

luvas de couro; mitenes; chapéus e bonés; chapéus e 

bonés em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201340

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

[730]  Requerente : Roger Vivier S.p.A.

  Endereço : Via Filippo Della Valle n˚1, 63811 

Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  S e r v i ç o s : C o n c e p ç ã o ( d e s i g n i n g ) d e 

v e s t i d o s; c o n c e p ç ã o ( d e s i g n ) i n d u s t r i a l ; 

c onc epç ão ( des ig n ) de i nter iores; e st i l i smo 

[ design  industr ia l]; concepção ( design ) de 

decoração de inter iores; concepção ( design ) 

de ca lçado, joa lhar ia, vestuár io e acessór ios de 

moda; proporc ionar a ut i l i zação temporár ia de 

software  não descarregável para a criação de 

suportes digitais, nomeadamente activos digitais sob 

a forma de imagens, fotografias, vídeos, f icheiros 

contendo texto, folhas de cá lcu lo ou leitores de 

d iaposit ivos ( s l ide decks ), relac ionados com 

c onteúdo s a r ma z enado s d ig i t a l mente, a r t igo s 

colecçionáveis digitais relacionados com perfumaria 

digital e cosmética digital, vestuário digital, calçado 

digital, chapelaria digital, óculos digitais, relógios 

d ig ita is e joalhar ia d ig ita l, ar t igos de papelar ia 

digitais e instrumentos de escrita digitais, artigos 

em couro d ig ita is, nomeadamente malas, bolsas 

e sacos digitais, porta-cartões digita is, carteiras 

digitais, porta-chaves digitais, porta-moedas digitais, 
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bagagem digital, mochilas ( backpacks ) digitais e 

mochilões ( rucksacks ) digitais, malas à tiracolo 

ou sacolas digitais, caixas digitais, correias digitais, 

trelas digitais, cintos digitais, unidades de valor ou 

t ítulos de valor digitais ( digital tokens ) sob a 

forma de activos encriptados ou cifrados ( crypto 

token ), moedas digitais, unidades ou t ítulos de 

valor ( tokens of value ) sob a forma de vales de 

oferta e cupões, representação digital de valor ou 

direitos, tudo para uso em mundos virtuais em linha 

( online ) e jogos de computador e títulos de valor 

( tokens ) não fungíveis (NFTs) relacionados com 

perfumaria digital e cosmética digital, vestuário 

digital, calçado digital, chapelaria digital, óculos 

digitais, relógios digitais e joalharia digital, artigos de 

papelaria digitais e instrumentos de escrita digitais, 

art igos em couro digitais, nomeadamente malas, 

bolsas e sacos digitais, porta-cartões digitais, carteiras 

digitais, porta-chaves digitais, porta-moedas digitais, 

bagagem digital, mochilas ( backpacks ) digitais e 

mochilões ( rucksacks ) digitais, malas à tiracolo ou 

sacolas digitais, caixas digitais, correias digitais, trelas 

digitais, cintos digitais; proporcionar a util ização 

temporár ia de sof tware  de computador não 

descarregável para criação, gestão, armazenamento, 

acesso, envio, recepção, troca, val idação e venda 

de ativos digitais, artigos coleccionáveis digitais, 

unidades de valor ou títulos de valor digitais ( digital 

tokens ) e títulos de valor ( tokens ) não fungíveis 

(NFTs); software  como serviço [SaaS]; criação 

de software ; armazenamento de dados via cadeia 

de blocos ( blockchain ); autenticação de dados 

via cadeia de blocos ( blockchain ); certificação de 

dados via cadeia de blocos ( blockchain ); cadeia de 

blocos ( blockchain ) como serviço [BaaS].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201343

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 99

20-22

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201344

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 99

20-22

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201345

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

[730]  Requerente : 栢

  Endereço : 251A-301

20

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone Ref lex 

Blue U

 Pantone 312U

[210]  N.º : N/201346

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

[730]  Requerente : 

 SHUM WING PUI

  Endereço : 174 7

A
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 Rua de Pequim 174, Edif Com Kong Fat 7A, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201347

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

U8 U4 505

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201348

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

[730]  Requerente : 

 Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.

  Endereço : 

1

 No. 1 Chint Road, Chint Industr ia l Zone, North 

Baixiang, Yueqing City, 325603 Zhejiang Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201351

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 105 11

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201352

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 105 11

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201353

[220]  Data de pedido : 2022/09/09
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1052 808

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201354

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1052 808

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201355

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1052 808

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201356

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

[730]  Requerente : 

 GARRETT TRANSPORTATION I INC.

  Endereço : 190

2525 90504

 2525 W. 190th Street, Torrance, Cal i fornia, USA 

90504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201359

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

[730]  Requerente : mtype

 mtype design LTD.

  Endereço : 28 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201360

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

[730]  Requerente : mtype

 mtype design LTD.

  Endereço : 28 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201361

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

[730]  Requerente : mtype

 mtype design LTD.

  Endereço : 28 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201362

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

[730]  Requerente : mtype

 mtype design LTD.

  Endereço : 28 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201363

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

[730]  Requerente : mtype

 mtype design LTD.

  Endereço : 28 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201364

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

[730]  Requerente : mtype

 mtype design LTD.

  Endereço : 28 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201369

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

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; produtos de toi lette; 

maquilhagem; preparações para desmaquilhagem; 

preparações cosméticas para o cuidado da pele; 

preparações de proteção solar; produtos e tratamentos 

para o cabelo; preparações para o cuidado das unhas; 

preparações cosméticas para o banho; sabão; produtos 

de per fumar ia; óleos essenc ia is; preparados de 

fragrâncias para o ar; desodorizantes para uso humano 

ou para animais; preparações antitranspirantes para 

higiene pessoal; refrescantes para o hálito e higiene 

pessoa l; a lgodão para uso cosmét ico; cotonetes 

algodoados para uso cosmético; máscaras de beleza; 

géis de massagem, não sendo para uso médico; lenços 

impregnados de loções cosméticas; papel absorvente 

de gordura para fins cosméticos; pestanas postiças.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201370

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

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1339 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201371

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

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1339 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201372

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

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1339 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201373

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

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1339 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201374

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

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1339 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201375

[220]  Data de pedido : 2022/09/09
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[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1339 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201376

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

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1339 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201377

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

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1339 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201378

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

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1339 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201379

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

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1339 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201380

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

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1339 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

啓

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201384

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

[730]  Requerente : 

 NG KUN CHAO

  Endereço : 16-20 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201385

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201387

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

[730]  Requerente : 

 Cordeiro Lei Nelma Filipa

  Endereço : 31C 3 C

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201388

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

[730]  Requerente : H World Holdings Singapore Pte. 

Ltd.

  Endereço : 11 Penang Lane, Ji Hotel Orchard 

Singapore, Singapore 238485

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de empresas; serviços de trabalhos 

adm in ist rat ivos; publ ic idade on l ine numa rede 

informática; serviços de agência de publ ic idade; 

assistência na direção de negócios comerciais; gestão 

administrativa de hotéis; serviços de outsourcing 

[assistência em negócios comerciais]; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; 

serviços de administração comercial do licenciamento 

de produtos e serviços para terceiros; promoção 

de vendas para terceiros; consultadoria em gestão 

de pessoal; angariação de subscrição de serviços 

de telecomunicação para tercei ros; ser v iços de 

promoção através de um programa de incentivos e 

recompensas de hotéis, resorts, companhias aéreas, 

a lug uer de c a r ro s, d i re ito s temporá r io s sobre 

imóveis ( time-share ), viagens e férias; serviços de 

organização, operação e supervisão de programas 

de fidelização de clientes; serviços de condução de 

programas de fidelização, recompensa, afinidade e 

incentivo ao cliente para promoção comercial e para 

fins publicitários; serviços de consultoria e gestão 

de negócios nos domínios da hotelar ia, v iagens, 
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planeamento de v iagens e operação de negócios 

relacionados com viagens; serviços de publicidade, 

nomeadamente promoção e comerc ia l i zação de 

produtos e serviços de terceiros através de redes de 

comunicações electrónicas e ópticas; serviços de 

fornecimento de informações sobre comparação de 

tarifas de aluguer de automóveis, passagens aéreas, 

nav io s de c r u zei ro e ho spedagem temporá r ia; 

serv iços de lojas de venda a reta lho no domínio 

das loja de presentes, lembranças e serv iços de 

loja de conveniência; administração de assuntos 

de negócios de franquias; auditorias de empresas; 

angariação de patrocínios; marketing direcionado; 

gestão de programas de fidelização de consumidores; 

actualização e manutenção de dados em bases de 

dados informáticas; realização de eventos comerciais; 

serviços de inscrições para oferta de presentes; gestão 

comercial de programas de reembolso para terceiros; 

consultadoria para direção de negócios comerciais; 

market ing de inf luência; promoção de produtos 

através de influenciadores; prestação de avaliações de 

consumidores para fins comerciais ou publicitários; 

fornecimento de comentários de utilizador [reviews] 

para f ins comerciais ou de publ ic idade; serviços 

de agências de informações comerciais; serviços 

de aconselhamento e in formação comerc ia l aos 

consumidores na escolha de produtos e serviços; 

compi lação de índices de informações para f ins 

comerciais ou publicitários; serviços de fornecimento 

para terceiros [compra de produtos e serviços para 

outras empresas]; apresentação de produtos nos meios 

de comunicação, para fins de venda a retalho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201389

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

[730]  Requerente : H World Holdings Singapore Pte. 

Ltd.

  Endereço : 11 Penang Lane, Ji Hotel Orchard 

Singapore, Singapore 238485

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; serviços de agências 

de alojamento temporário [hotéis, pensões]; aluguer 

de alojamento temporário; reservas de alojamento 

temporár io; serviços de motéis; a luguer de salas 

de reunião; serviços de casas de turismo; serviços 

de casas de retiro para a terceira idade; serviços de 

creches; alojamento para animais; aluguer de cadeiras, 

mesas, toalhas de mesa, copos; serviços de hotel e 

motel com opções que permitem que os participantes 

acumulam pontos a serem redimidos por descontos 

em alojamento, passagens aéreas, aluguer de carros, 

c ruzei ros, presentes e mercador ias; serv iços de 

alojamento em hotel; serviços de pensões; serviços 

de bar; serviços de restaurantes; serviços de catering; 

serviços de avaliação alimentar [fornecimento de 

informações sobre alimentos e bebidas]; serviços de 

campos de férias [hospedagem/albergaria]; serviços 

de campismo; serviços personalizados de chefes de 

cozinha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201390

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º 576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.º andar “P”

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201391

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º 576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.º andar “P”

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201392

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º 576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.º andar “P”

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : /

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201393

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º 576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.º andar “P”

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201394

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º 576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.º andar “P”

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201395

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º 576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.º andar “P”

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201396

[220]  Data de pedido : 2022/09/13
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[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º 576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.º andar “P”

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : /

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201397

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º 576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.º andar “P”

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201398

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º 576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.º andar “P”

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201399

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º 576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.º andar “P”

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201400

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º 576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.º andar “P”

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : /

/

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201401

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.ºandar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201402

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.ºandar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201403

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.ºandar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201404

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.ºandar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201405

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.ºandar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : /

/
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201406

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.ºandar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201407

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.ºandar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201408

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.ºandar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201409

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.ºandar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201410

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.ºandar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : /

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201411

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.ºandar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201412

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  R e q u e r e n t e  :  M  P L U S  M E I O S  D E 

COMUNICAÇÃO DESPORTIVOS LIMITADA

  Endereço : Rua de Luis Gonzaga Gomes, n.º576, 

Edifício Hung On Torre, Bloco B, 11.ºandar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201422

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

 Shaanxi Fast Gear Co., Ltd.

  Endereço : 

 The Northwest Corner of The Intersection of Daqing 

Road West Section and Zaoyuan South Road, Lianhu 

District, Xi an, Shaanxi, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201423

[220]  Data de pedido : 2022/09/13
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[730]  Requerente : 

 Royal Legend (Guangzhou) Food Technology Co., Ltd

  Endereço : 222 1912

 Room 1912, No.222 Xingmin Road, Tianhe District, 

Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201425

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : Intermestic Inc.

  Endereço : 6-1, Kitaaoyama 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho e serviços 

de venda por grosso de óculos, relógios de pulso 

e lentes de óculos (lunetas e óculos de proteção); 

serviços de publicidade e anúncio; promoção de bens 

e serviços de terceiros através da administração de 

programas de incentivo de venda e promoção com 

cupões; análise de gestão comercial e consultoria 

empresar ia l; serv iços de pesquisa e aná l ises de 

mercado; fornecimento de informações relacionadas 

com vendas comerciais; gerência administrativa de 

hotéis; serviços de agências de importação-exportação; 

fornecimento de assistência empresar ia l para o 

terceiro na operação de aparelho de processamento 

de dados, nomeadamente, computadores, máquinas 

de escrever, teleimpressoras e outros máquinas de 

escritório semelhantes; prestação de informações 

sobre emprego.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201426

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : Intermestic Inc.

  Endereço : 6-1, Kitaaoyama 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização, direção e planeamento 

de seminários; serviços educacionais e de instrução 

e m m at é r i a d e a r t e, a r t e s a n at o, d e s p o r t o o u 

c on hec i mentos gera i s; orga n i zação de eventos 

de entretenimento excluindo f i lmes, espetáculos, 

peças de teatro, espetáculos de música, desporto, 

corridas de cavalos, corridas de bicicletas, corridas 

de barcos e corridas de automóveis; disponibilização 

de publ icações eletrónicas; d isponibi l i zação de 

vídeos online, não descarregáveis; disponibilização 

de música on l ine, não descar regável; produção 

de cassetes de v ídeo nos domínios de educação, 

cultura, entretenimento ou desporto [não para filmes 

ou programas de televisão e não para anúncio ou 

publicidade].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201428

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : Intermestic Inc.

  Endereço : 6-1, Kitaaoyama 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho e serviços 

de venda por grosso de óculos, relógios de pulso 

e lentes de óculos (lunetas e óculos de proteção); 

serviços de publicidade e anúncio; promoção de bens 

e serviços de terceiros através da administração de 

programas de incentivo de venda e promoção com 

cupões; análise de gestão comercial e consultoria 

empresar ia l; serv iços de pesquisa e aná l ises de 

mercado; fornecimento de informações relacionadas 

com vendas comerciais; gerência administrativa de 

hotéis; serviços de agências de importação-exportação; 

fornecimento de assistência empresar ia l para o 

terceiro na operação de aparelho de processamento 

de dados, nomeadamente, computadores, máquinas 
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de escrever, teleimpressoras e outros máquinas de 

escritório semelhantes; prestação de informações 

sobre emprego.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[210]  N.º : N/201429

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : Intermestic Inc.

  Endereço : 6-1, Kitaaoyama 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização, direção e planeamento 

de seminários; serviços educacionais e de instrução 

e m m at é r i a d e a r t e, a r t e s a n at o, d e s p o r t o o u 

c on hec i mentos gera i s; orga n i zação de eventos 

de entretenimento excluindo f i lmes, espetáculos, 

peças de teatro, espetáculos de música, desporto, 

corridas de cavalos, corridas de bicicletas, corridas 

de barcos e corridas de automóveis; disponibilização 

de publ icações eletrónicas; d isponibi l i zação de 

vídeos online, não descarregáveis; disponibilização 

de música on l ine, não descar regável; produção 

de cassetes de v ídeo nos domínios de educação, 

cultura, entretenimento ou desporto [não para filmes 

ou programas de televisão e não para anúncio ou 

publicidade].

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[210]  N.º : N/201430

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2337 5 13

C1DEF1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201431

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2337 5 13

C1DEF1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201432

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2337 5 13

C1DEF1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201433

[220]  Data de pedido : 2022/09/13
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 2337 5 13

C1DEF1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201434

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2337 5 13

C1DEF1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201435

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2337 5 13

C1DEF1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201441

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : Salt Pay Services Ltd.

  Endereço : Third Floor, 20 Old Bailey, London, 

EC4M 7AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de comunicação de dados; 

transmissão electrónica de dados na natureza de 

código legível por máquina que é exibido num ecrã 

de dispositivo móvel e transmitido através de uma 

rede global de processamento de dados à distância, 

incluindo a Internet; serviços para a transmissão, 

fornecimento ou exibição de informações a partir 

de um banco de dados armazenado em computador 

ou através da Internet no domínio dos serv iços 

financeiros; transmissão de dados através da utilização 

do processamento electrónico de imagens por ligação 

telefónica móvel; correio electrónico, serviços de 

envio e recepção de mensagens; fornecimento de 

acesso multiutilizador a uma rede informática segura 

de informação para a transferência e divulgação 

de u m a s ér ie de i n for m aç õ e s no dom í n io do s 

serviços financeiros; fornecimento de transmissão 

electrónica de dados de transacções com cartão 

de crédito, car tão de débito e car tão-presente e 

in for mações relac ionadas, comunicações entre 

comerciantes e cl ientes, e materiais publicitários 

e promo c iona i s; for ne c i mento de t ra n sm i s são 

electrónica de informações financeiras e comerciais 

entre clientes e empresas; transmissão electrónica de 

dados e informações sobre transacções de comércio 

electrónico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/26  Reino Unido

N.º UK00003813595

[210]  N.º : N/201448

[220]  Data de pedido : 2022/09/13
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[730]  Requerente : 

 Mingwo Rich Limited

  Endereço : 43 12

1201

 Room 1201, 12/F, Core 45, 43 Tsun Yip Street, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

37

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201449

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

 Mingwo Rich Limited

  Endereço : 43 12

1201

 Room 1201, 12/F, Core 45, 43 Tsun Yip Street, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

39

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201450

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

 Mingwo Rich Limited

  Endereço : 43 12

1201

 Room 1201, 12/F, Core 45, 43 Tsun Yip Street, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Ser v iços : 

40

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201451

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201452

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201453

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201454

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 10

8 801

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201455

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

 CHEANG IN HOU

  Endereço : 10 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201472

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201473

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201474

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201475

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201476

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201477

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

 CHAN CHON SENG

  Endereço : 氹 21F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201480

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

 Grand Origin Development Limited

  Endereço : 33

21 2106A
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 Suite 2106A, 21/F., Exchange Tower, 33 Wang Chiu 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201481

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

 Grand Origin Development Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, 21/F., Exchange Tower, 33 Wang Chiu 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201482

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[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 : 25

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

roupa inter ior; fatos de banho; meias; cachecóis; 

aquecedores de orelhas [vestuário]; luvas [vestuário]; 

babetes, sem ser em papel; chapéus; bonés; palas de 

boné; cintos [vestuário]; calçado; sapatos de desporto; 

sandál ias; pantufas; fatos de carnaval; vestuário, 

calçado e chapelaria para bebés e crianças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201483

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[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 : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; brinquedos de 

pelúcia; bonecas; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

l íqu ido [LC D]; pel ícu las protetoras concebidas 

para ecrãs de jogos portáteis; máquinas de jogos de 

vídeo; comandos para consolas de jogos; consolas de 

videojogos portáteis; aparelhos para jogos, sem ser 

os adaptados para uso com um monitor; máquinas 

de jogos de v ídeo [a rc ade]; jogos de tabu lei ro; 

cartas de jogar; decorações para árvores de Natal, 

exceto iluminação e confeitaria; estojos de proteção 

espec ia l mente concebidos pa ra jogos de v ídeo 

portáteis; cartas colecionáveis para jogos; cartas 

colecionáveis [jogos de cartas]; estojos concebidos 

para cartas colecionáveis [jogos de cartas]; cartas de 

jogar; puzzles.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201484

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[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 : 25

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

roupa inter ior; fatos de banho; meias; cachecóis; 

aquecedores de orelhas [vestuário]; luvas [vestuário]; 

babetes, sem ser em papel; chapéus; bonés; palas de 

boné; cintos [vestuário]; calçado; sapatos de desporto; 

sandál ias; pantufas; fatos de carnaval; vestuário, 

calçado e chapelaria para bebés e crianças.
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[540]  Marca : 

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

vermelha, cinzenta, verde, azul, rosa, roxo e amarela 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/201485

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[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 : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; brinquedos de 

pelúcia; bonecas; jogos portáteis com ecrãs de cristal 

l íqu ido [LC D]; pel ícu las protetoras concebidas 

para ecrãs de jogos portáteis; máquinas de jogos de 

vídeo; comandos para consolas de jogos; consolas de 

videojogos portáteis; aparelhos para jogos, sem ser 

os adaptados para uso com um monitor; máquinas 

de jogos de v ídeo [a rc ade]; jogos de tabu lei ro; 

cartas de jogar; decorações para árvores de Natal, 

exceto iluminação e confeitaria; estojos de proteção 

espec ia l mente concebidos pa ra jogos de v ídeo 

portáteis; cartas colecionáveis para jogos; cartas 

colecionáveis [jogos de cartas]; estojos concebidos 

para cartas colecionáveis [jogos de cartas]; cartas de 

jogar; puzzles.

[540]  Marca : 

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

vermelha, cinzenta, verde, azul, rosa, roxo e amarela 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/201486

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, 

d isposit ivos que aceitam apostas; equ ipamento 

reconfigurável para jogos de casino e de lotar ia, 

nomeadamente, máquinas de jogo e o respectivo 

software operativo de jogos de computador vendidos 

como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201487

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201489

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201494

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

 MACAU FOSFENES TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 258

19 Q

 Alameda Dr. Carlos Dassumpcao, No. 258, Kin Heng 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201496

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

 KUN SIO LAP

  Endereço : 35A C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201498

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

 KUN SIO LAP

  Endereço : 35A C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201499

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

 LIN, TA-KUANG

  Endereço : 22182 

110 97 20-2 9

 9/F, No. 20-2, Lane 97, Lane 110, Huqian street, Xizhi 

District, Xinbei, 22182, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201500

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[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
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[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201501

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Re querente : A RT E L L I M E TAV E R SE 

MACAU LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201502

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Re querente : A RT E L L I M E TAV E R SE 

MACAU LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201503

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Re querente : A RT E L L I M E TAV E R SE 

MACAU LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201504

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Re querente : A RT E L L I M E TAV E R SE 

MACAU LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201505

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Re querente : A RT E L L I M E TAV E R SE 

MACAU LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201506

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Re querente : A RT E L L I M E TAV E R SE 

MACAU LIMITED
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  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201507

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Re querente : A RT E L L I M E TAV E R SE 

MACAU LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201508

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Re querente : A RT E L L I M E TAV E R SE 

MACAU LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201509

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Re querente : A RT E L L I M E TAV E R SE 

MACAU LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201510

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Re querente : A RT E L L I M E TAV E R SE 

MACAU LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201511

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Re querente : A RT E L L I M E TAV E R SE 

MACAU LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201512

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Re querente : A RT E L L I M E TAV E R SE 

MACAU LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201513

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : HAUORAWELL PTE. LTD.

  Endereço : 1 North Bridge Road #06-17 High 

Street Centre Singapore 179094

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201516

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

 MACAU IENG NAM LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201518

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  P ro duto s : 

3D 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201519

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201520

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201521

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  P ro duto s : 

3D 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201522

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201523

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201524

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201525

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201526

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 99

20-22

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201527

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 99

20-22

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201528

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

1 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201529

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201530

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

 Chan Im Fan

  Endereço : 19H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201532

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

 Yichang Jinbao Musical Instruments Manufacturing 

Co., Ltd

  Endereço : 6

 No. 6 Beihai Road, China (Hubei) Pilot Free Trade 

Zone Yichang Area, Yichang, Hubei, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201533

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

31 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201534

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

31 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201535

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

31 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201536

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

31 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201537

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

31 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201538

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

31 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201549

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

 Pang Lingling

  Endereço : 66

 No. 66, Shangqingxi Road, Shifeng Street, Tiantai 

County, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201550

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

 Pang Lingling

  Endereço : 66

 No. 66, Shangqingxi Road, Shifeng Street, Tiantai 

County, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201555

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201557

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201558

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201561

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

 DAS DORES FILIPE MIGUEL

  Endereço : 氹 15/L

  Nacionalidade :  Portuguesa

  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/145264 2022/10/11 2022/10/11

TIGERSUGAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.

43

N/156157 2022/10/11 2022/10/11

TIGERSUGAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.

29

N/156158 2022/10/11 2022/10/11

TIGERSUGAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.

30

N/156159 2022/10/11 2022/10/11

TIGERSUGAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.

32

N/156160 2022/10/11 2022/10/11

TIGERSUGAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.

35

N/185046 2022/10/11 2022/10/11 Cathay Pacific Airways Limited 35

N/188482 2022/10/11 2022/10/11 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 03

N/188497 2022/10/11 2022/10/11 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 44

N/189669 2022/10/11 2022/10/11 Episciences, Inc. 03

N/192274 2022/10/11 2022/10/11 VTMNTS AG 18

N/192275 2022/10/11 2022/10/11 VTMNTS AG 25

N/192806 2022/10/11 2022/10/11 Universal Superstar LLP 09
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/192807 2022/10/11 2022/10/11 Universal Superstar LLP 41

N/193240 2022/10/11 2022/10/11 Amgen Inc. 05

N/193802 2022/10/11 2022/10/11

D’ORSAY INTERNATIONAL

03

N/193803 2022/10/11 2022/10/11

D’ORSAY INTERNATIONAL

04

N/193804 2022/10/11 2022/10/11

D’ORSAY INTERNATIONAL

21

N/193805 2022/10/11 2022/10/11

D’ORSAY INTERNATIONAL

03

N/193806 2022/10/11 2022/10/11

D’ORSAY INTERNATIONAL

04

N/193807 2022/10/11 2022/10/11

D’ORSAY INTERNATIONAL

21

N/193808 2022/10/11 2022/10/11

D’ORSAY INTERNATIONAL

03

N/193809 2022/10/11 2022/10/11

D’ORSAY INTERNATIONAL

04

N/193810 2022/10/11 2022/10/11

D’ORSAY INTERNATIONAL

21

N/194156 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 06

N/194157 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 07

N/194158 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 09

N/194159 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 12

N/194160 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 16

N/194162 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 21

N/194165 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 26

N/194166 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 35

N/194167 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 40

N/194168 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 06

N/194169 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 07

N/194170 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 09

N/194171 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 12

N/194172 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 16

N/194174 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 21

N/194177 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 26

N/194178 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 35

N/194179 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 40

N/194180 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 06

N/194181 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 07

N/194182 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 09
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/194183 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 12

N/194184 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 16

N/194186 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 21

N/194189 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 26

N/194190 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 35

N/194191 2022/10/11 2022/10/11 Rivian IP Holdings, LLC 40

N/194250 2022/10/11 2022/10/11 Tula Life, Inc. 03

N/194251 2022/10/11 2022/10/11 Tula Life, Inc. 05

N/194252 2022/10/11 2022/10/11 Tula Life, Inc. 03

N/194253 2022/10/11 2022/10/11 Tula Life, Inc. 03

N/194254 2022/10/11 2022/10/11 Tula Life, Inc. 03

N/194255 2022/10/11 2022/10/11 Tula Life, Inc. 05

N/194256 2022/10/11 2022/10/11 Tula Life, Inc. 03

N/194331 2022/10/11 2022/10/11 05

N/194332 2022/10/11 2022/10/11 05

N/194333 2022/10/11 2022/10/11 05

N/194334 2022/10/11 2022/10/11 05

N/194335 2022/10/11 2022/10/11 05

N/194352 2022/10/11 2022/10/11 ATLUS CO., LTD. 09

N/194353 2022/10/11 2022/10/11 ATLUS CO., LTD. 41

N/194683 2022/10/11 2022/10/11 05

N/194684 2022/10/11 2022/10/11 05

N/194685 2022/10/11 2022/10/11 30

N/194686 2022/10/11 2022/10/11 30

N/194703 2022/10/11 2022/10/11 Unilever IP Holdings B.V. 05

N/194704 2022/10/11 2022/10/11 Prudential IP Services Limited 09

N/194934 2022/10/11 2022/10/11 IconO Vir Bio, Inc. 05

N/195125 2022/10/11 2022/10/11 ABG-Shaq, LLC 18

N/195126 2022/10/11 2022/10/11 ABG-Shaq, LLC 25

N/195200 2022/10/11 2022/10/11

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 

HOLDINGS CO., LTD.

29

N/195201 2022/10/11 2022/10/11

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 

HOLDINGS CO., LTD.

30

N/195202 2022/10/11 2022/10/11

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 

HOLDINGS CO., LTD.

32

N/195235 2022/10/11 2022/10/11 Kia Corporation 07

N/195239 2022/10/11 2022/10/11 Kia Corporation 25

N/195240 2022/10/11 2022/10/11 Kia Corporation 28
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/195241 2022/10/11 2022/10/11 Kia Corporation 36

N/195243 2022/10/11 2022/10/11 Kia Corporation 39

N/195419 2022/10/11 2022/10/11

IEK NGA MAN

16

N/195439 2022/10/11 2022/10/11 Impossible Foods Inc. 29

N/195440 2022/10/11 2022/10/11 Impossible Foods Inc. 29

N/195441 2022/10/11 2022/10/11 Impossible Foods Inc. 29

N/195443 2022/10/11 2022/10/11 Impossible Foods Inc. 43

N/195626 2022/10/11 2022/10/11 OCEANBOX CONTAINERS LTD 39

N/195715 2022/10/11 2022/10/11 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 29

N/195717 2022/10/11 2022/10/11 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 32

N/195725 2022/10/11 2022/10/11 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 29

N/195727 2022/10/11 2022/10/11 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 32

N/195794 2022/10/11 2022/10/11

Bogner GCA IP GmbH & Co. KG

35

N/195814 2022/10/11 2022/10/11

FOK KA LEI

41

N/195818 2022/10/11 2022/10/11 Santen SAS 05

N/195859 2022/10/11 2022/10/11 Cathay Financial Holding Co., Ltd. 38

N/195860 2022/10/11 2022/10/11 Cathay Financial Holding Co., Ltd. 09

N/195861 2022/10/11 2022/10/11 Cathay Financial Holding Co., Ltd. 38

N/195862 2022/10/11 2022/10/11 Cathay Financial Holding Co., Ltd. 42

N/195864 2022/10/11 2022/10/11 Astellas US LLC 41

N/195865 2022/10/11 2022/10/11 Astellas US LLC 44

N/195866 2022/10/11 2022/10/11 Astellas US LLC 45

N/195867 2022/10/11 2022/10/11 Astellas US LLC 41

N/195868 2022/10/11 2022/10/11 Astellas US LLC 44

N/195869 2022/10/11 2022/10/11 Astellas US LLC 45

N/195894 2022/10/11 2022/10/11 Choujuan Co., Ltd. 33

N/195895 2022/10/11 2022/10/11 Choujuan Co., Ltd. 33

N/195896 2022/10/11 2022/10/11 Choujuan Co., Ltd. 33

N/196062 2022/10/11 2022/10/11 KADOKAWA CORPORATION 09

N/196065 2022/10/11 2022/10/11 KADOKAWA CORPORATION 41

N/196066 2022/10/11 2022/10/11 KADOKAWA CORPORATION 09

N/196069 2022/10/11 2022/10/11 KADOKAWA CORPORATION 41

N/196176 2022/10/11 2022/10/11 Slim Chicken’s Holdings, LLC 43

N/196177 2022/10/11 2022/10/11 Slim Chicken’s Holdings, LLC 43

N/196185 2022/10/11 2022/10/11

ALVES EUGÉNIA LAO

29

N/196186 2022/10/11 2022/10/11

ALVES, EUGÉNIA LAO

29
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/196193 2022/10/11 2022/10/11 Wen Ken Drug Company (Pte.) Limited 05

N/196194 2022/10/11 2022/10/11 Wen Ken Drug Company (Pte.) Limited 32

N/196230 2022/10/11 2022/10/11

IEK NGA MAN

16

N/196301 2022/10/11 2022/10/11 09

N/196302 2022/10/11 2022/10/11 10

N/196303 2022/10/11 2022/10/11 11

N/196304 2022/10/11 2022/10/11 42

N/196320 2022/10/11 2022/10/11

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/196335 2022/10/11 2022/10/11 05

N/196336 2022/10/11 2022/10/11 35

N/196337 2022/10/11 2022/10/11 05

N/196338 2022/10/11 2022/10/11 35

N/196339 2022/10/11 2022/10/11 05

N/196340 2022/10/11 2022/10/11 35

N/196342 2022/10/11 2022/10/11 05

N/196376 2022/10/11 2022/10/11

LEONG MAN WAI

42

N/196432 2022/10/11 2022/10/11 GENDA Inc. 09

N/196433 2022/10/11 2022/10/11 GENDA Inc. 28

N/196434 2022/10/11 2022/10/11 GENDA Inc. 35

N/196435 2022/10/11 2022/10/11 GENDA Inc. 41

N/196436 2022/10/11 2022/10/11 GENDA Inc. 42

N/196437 2022/10/11 2022/10/11 GENDA Inc. 45

N/196438 2022/10/11 2022/10/11 GENDA Inc. 09

N/196439 2022/10/11 2022/10/11 GENDA Inc. 28

N/196440 2022/10/11 2022/10/11 GENDA Inc. 35

N/196441 2022/10/11 2022/10/11 GENDA Inc. 41

N/196442 2022/10/11 2022/10/11 GENDA Inc. 42

N/196443 2022/10/11 2022/10/11 GENDA Inc. 45

N/196444 2022/10/11 2022/10/11 GENDA GiGO Entertainment Inc. 09

N/196445 2022/10/11 2022/10/11 GENDA GiGO Entertainment Inc. 28

N/196446 2022/10/11 2022/10/11 GENDA GiGO Entertainment Inc. 35

N/196447 2022/10/11 2022/10/11 GENDA GiGO Entertainment Inc. 41

N/196448 2022/10/11 2022/10/11 GENDA GiGO Entertainment Inc. 42

N/196449 2022/10/11 2022/10/11 GENDA GiGO Entertainment Inc. 43

N/196450 2022/10/11 2022/10/11 GENDA GiGO Entertainment Inc. 45

N/196496 2022/10/11 2022/10/11

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/196528 2022/10/11 2022/10/11 Grupo Massimo Dutti, S.A. 04
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N/196541 2022/10/11 2022/10/11 Far East Facade (Hong Kong) Limited 06

N/196542 2022/10/11 2022/10/11 Far East Facade (Hong Kong) Limited 17

N/196543 2022/10/11 2022/10/11 Far East Facade (Hong Kong) Limited 19

N/196546 2022/10/11 2022/10/11 Far East Facade (Hong Kong) Limited 06

N/196547 2022/10/11 2022/10/11 Far East Facade (Hong Kong) Limited 17

N/196548 2022/10/11 2022/10/11 Far East Facade (Hong Kong) Limited 19

N/196639 2022/10/11 2022/10/11 Yohji Yamamoto Inc. 35

N/196643 2022/10/11 2022/10/11 Yohji Yamamoto Inc. 35

N/196653 2022/10/11 2022/10/11

DJM INSTRUMENT HOLDINGS LIMITED

10

N/196661 2022/10/11 2022/10/11 05

N/196662 2022/10/11 2022/10/11 05

N/196672 2022/10/11 2022/10/11 Malin + Goetz Inc. 03

N/196673 2022/10/11 2022/10/11 Malin + Goetz Inc. 04

N/196685 2022/10/11 2022/10/11 35

N/196748 2022/10/11 2022/10/11 LOUIS VUITTON MALLETIER 25

N/196767 2022/10/11 2022/10/11 28

N/196768 2022/10/11 2022/10/11 09

N/196769 2022/10/11 2022/10/11 35

N/196770 2022/10/11 2022/10/11 38

N/196771 2022/10/11 2022/10/11 42

N/196772 2022/10/11 2022/10/11 45

N/196814 2022/10/11 2022/10/11 05

N/196828 2022/10/11 2022/10/11

Jumbo Rich Trading Limited

06

N/196829 2022/10/11 2022/10/11

Jumbo Rich Trading Limited

06

N/196899 2022/10/11 2022/10/11 Juniper Networks, Inc. 09

N/196900 2022/10/11 2022/10/11 Juniper Networks, Inc. 37

N/196901 2022/10/11 2022/10/11 Juniper Networks, Inc. 41

N/196902 2022/10/11 2022/10/11 Juniper Networks, Inc. 42

N/196912 2022/10/11 2022/10/11 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/196924 2022/10/11 2022/10/11

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196926 2022/10/11 2022/10/11

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196928 2022/10/11 2022/10/11

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196930 2022/10/11 2022/10/11

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196932 2022/10/11 2022/10/11

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05
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N/196934 2022/10/11 2022/10/11

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196938 2022/10/11 2022/10/11

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196942 2022/10/11 2022/10/11

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196974 2022/10/11 2022/10/11   35

N/196977 2022/10/11 2022/10/11   35

N/196990 2022/10/11 2022/10/11

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/196992 2022/10/11 2022/10/11 05

N/196993 2022/10/11 2022/10/11 42

N/196994 2022/10/11 2022/10/11 05

N/196995 2022/10/11 2022/10/11 10

N/196996 2022/10/11 2022/10/11 35

N/196997 2022/10/11 2022/10/11 42

N/196998 2022/10/11 2022/10/11 44

N/197019 2022/10/11 2022/10/11 Chivas Holdings (IP) Limited 33

N/197020 2022/10/11 2022/10/11 16

N/197021 2022/10/11 2022/10/11 16

N/197033 2022/10/11 2022/10/11 INVESTINDUSTRIAL S.A. 35

N/197034 2022/10/11 2022/10/11 INVESTINDUSTRIAL S.A. 36

N/197035 2022/10/11 2022/10/11 INVESTINDUSTRIAL S.A. 35

N/197036 2022/10/11 2022/10/11 INVESTINDUSTRIAL S.A. 36

N/197044 2022/10/11 2022/10/11

Tsingtao Brewery Company Limited

32

N/197050 2022/10/11 2022/10/11

Folli Follie International Investment (HaiNan) Group Co., Ltd.

03

N/197051 2022/10/11 2022/10/11

Folli Follie International Investment (HaiNan) Group Co., Ltd.

05

N/197052 2022/10/11 2022/10/11

Folli Follie International Investment (HaiNan) Group Co., Ltd.

11

N/197053 2022/10/11 2022/10/11

Folli Follie International Investment (HaiNan) Group Co., Ltd.

18

N/197054 2022/10/11 2022/10/11

Folli Follie International Investment (HaiNan) Group Co., Ltd.

20

N/197055 2022/10/11 2022/10/11

Folli Follie International Investment (HaiNan) Group Co., Ltd.

25

N/197056 2022/10/11 2022/10/11

Folli Follie International Investment (HaiNan) Group Co., Ltd.

43

N/197058 2022/10/11 2022/10/11

PROTEUX TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

29
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N/197059 2022/10/11 2022/10/11

PROTEUX TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

30

N/197062 2022/10/11 2022/10/11

KWOK SENG CHEONG 

30

N/197063 2022/10/11 2022/10/11

KWOK SENG CHEONG

30

N/197064 2022/10/11 2022/10/11

KWOK SENG CHEONG

35

N/197065 2022/10/11 2022/10/11

HUANG GUANHUA

30

N/197068 2022/10/11 2022/10/11 POLA INC. 03

N/197069 2022/10/11 2022/10/11 POLA INC. 03

N/197070 2022/10/11 2022/10/11 POLA INC. 03

N/197071 2022/10/11 2022/10/11 POLA INC. 03

N/197072 2022/10/11 2022/10/11 35

N/197073 2022/10/11 2022/10/11 43

N/197074 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 03

N/197075 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 09

N/197076 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 14

N/197077 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 16

N/197078 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 18

N/197079 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 25

N/197080 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 35

N/197081 2022/10/11 2022/10/11

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

05

N/197082 2022/10/11 2022/10/11

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

29

N/197083 2022/10/11 2022/10/11

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

30

N/197084 2022/10/11 2022/10/11

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

32
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N/197085 2022/10/11 2022/10/11

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

05

N/197086 2022/10/11 2022/10/11

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

29

N/197087 2022/10/11 2022/10/11

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

30

N/197088 2022/10/11 2022/10/11

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

32

N/197089 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

09

N/197090 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

14

N/197091 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

16

N/197092 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

35

N/197093 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

36

N/197094 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

38

N/197095 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

41

N/197096 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

09

N/197097 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

14

N/197098 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

16

N/197099 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

35

N/197100 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

36

N/197101 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

38
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N/197102 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

41

N/197103 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

09

N/197104 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

14

N/197105 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

16

N/197106 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

35

N/197107 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

36

N/197108 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

38

N/197109 2022/10/11 2022/10/11

BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG BANK LIMITED

41

N/197110 2022/10/11 2022/10/11 SHS International Ltd. 05

N/197111 2022/10/11 2022/10/11 SHS International Ltd. 05

N/197112 2022/10/11 2022/10/11 SHS International Ltd. 05

N/197113 2022/10/11 2022/10/11 SHS International Ltd. 05

N/197114 2022/10/11 2022/10/11

THE CALANY Holding S.à r.l.

09

N/197115 2022/10/11 2022/10/11

THE CALANY Holding S.à r.l.

42

N/197116 2022/10/11 2022/10/11

THE CALANY Holding S.à r.l.

09

N/197117 2022/10/11 2022/10/11

THE CALANY Holding S.à r.l.

42

N/197118 2022/10/11 2022/10/11

THE CALANY Holding S.à r.l.

09

N/197119 2022/10/11 2022/10/11

THE CALANY Holding S.à r.l.

42

N/197120 2022/10/11 2022/10/11

THE CALANY Holding S.à r.l.

09

N/197121 2022/10/11 2022/10/11

THE CALANY Holding S.à r.l.

42

N/197122 2022/10/11 2022/10/11 29

N/197123 2022/10/11 2022/10/11 42

N/197124 2022/10/11 2022/10/11

CHAO MIO IAM

30

N/197133 2022/10/11 2022/10/11 Shiseido Company Limited 03

N/197134 2022/10/11 2022/10/11

Shenzhen Yuanxiang Information Technology Co., Ltd.

36
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N/197135 2022/10/11 2022/10/11

Shenzhen Yuanxiang Information Technology Co., Ltd.

42

N/197136 2022/10/11 2022/10/11 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/197137 2022/10/11 2022/10/11 Roraj Trade LLC 03

N/197141 2022/10/11 2022/10/11 Richemont International SA 14

N/197147 2022/10/11 2022/10/11

CHUNG CHING YEE

35

N/197148 2022/10/11 2022/10/11

CHUNG CHING YEE

35

N/197150 2022/10/11 2022/10/11

SIT A HONG

02

N/197151 2022/10/11 2022/10/11

KWOK SENG CHEONG

21

N/197152 2022/10/11 2022/10/11

FENG LEI CONSULTORIA INVESTIMENTO LDA.

43

N/197153 2022/10/11 2022/10/11

FENG LEI CONSULTORIA INVESTIMENTO LDA.

43

N/197154 2022/10/11 2022/10/11 29

N/197155 2022/10/11 2022/10/11 30

N/197160 2022/10/11 2022/10/11

SI TOU CHI CHON

35

N/197161 2022/10/11 2022/10/11

SI TOU CHI CHON

41

N/197162 2022/10/11 2022/10/11

SI TOU CHI CHON

35

N/197163 2022/10/11 2022/10/11

SI TOU CHI CHON

41

N/197164 2022/10/11 2022/10/11

SI TOU CHI CHON

35

N/197165 2022/10/11 2022/10/11

SI TOU CHI CHON

41

N/197166 2022/10/11 2022/10/11

SI TOU CHI CHON

35

N/197167 2022/10/11 2022/10/11

SI TOU CHI CHON

41

N/197168 2022/10/11 2022/10/11

SI TOU CHI CHON

35

N/197169 2022/10/11 2022/10/11

SI TOU CHI CHON

41

N/197170 2022/10/11 2022/10/11

SI TOU CHI CHON

35

N/197171 2022/10/11 2022/10/11

SI TOU CHI CHON

41
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N/197172 2022/10/11 2022/10/11 Alticor Inc. 03

N/197173 2022/10/11 2022/10/11 29

N/197174 2022/10/11 2022/10/11 30

N/197181 2022/10/11 2022/10/11 THE BANK OF EAST ASIA LIMITED, MACAU BRANCH 36

N/197182 2022/10/11 2022/10/11 THE BANK OF EAST ASIA LIMITED, MACAU BRANCH 36

N/197183 2022/10/11 2022/10/11 35

N/197184 2022/10/11 2022/10/11 39

N/197185 2022/10/11 2022/10/11 Alticor Inc. 05

N/197187 2022/10/11 2022/10/11 KONAMI GAMING, INC.  09

N/197188 2022/10/11 2022/10/11 KONAMI GAMING, INC.  28

N/197189 2022/10/11 2022/10/11 KONAMI GAMING, INC.  09

N/197190 2022/10/11 2022/10/11 KONAMI GAMING, INC.  28

N/197207 2022/10/11 2022/10/11 The Mentholatum Company 03

N/197208 2022/10/11 2022/10/11 The Mentholatum Company 03

N/197210 2022/10/11 2022/10/11

HE XIANFA

43

N/197211 2022/10/11 2022/10/11

HE XIANFA

43

N/197212 2022/10/11 2022/10/11

HE XIANFA

43

N/197215 2022/10/11 2022/10/11 05

N/197249 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 09

N/197250 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 10

N/197251 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 18

N/197252 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 25

N/197253 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 28

N/197254 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 35

N/197255 2022/10/11 2022/10/11 H & M Hennes & Mauritz AB 41

N/197256 2022/10/11 2022/10/11 09

N/197257 2022/10/11 2022/10/11 12

N/197258 2022/10/11 2022/10/11 35

N/197259 2022/10/11 2022/10/11 37

N/197260 2022/10/11 2022/10/11 42

N/197261 2022/10/11 2022/10/11

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/197262 2022/10/11 2022/10/11

Huawei Technologies Co., Ltd.

14

N/197263 2022/10/11 2022/10/11 30

N/197264 2022/10/11 2022/10/11

KIMREN GROUP LIMITED

25

N/197265 2022/10/11 2022/10/11 34
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N/197266 2022/10/11 2022/10/11 28

N/197267 2022/10/11 2022/10/11 28

N/197268 2022/10/11 2022/10/11 35

N/197269 2022/10/11 2022/10/11

Taojiang Fuyuan Ecological Agriculture Development Co., Ltd.

30

N/197270 2022/10/11 2022/10/11 01

N/197271 2022/10/11 2022/10/11 03

N/197272 2022/10/11 2022/10/11 10

N/197273 2022/10/11 2022/10/11 16

N/197274 2022/10/11 2022/10/11 35

N/197275 2022/10/11 2022/10/11 40

N/197276 2022/10/11 2022/10/11 42

N/197277 2022/10/11 2022/10/11 44

N/197278 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

01

N/197279 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

02

N/197280 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

19

N/197281 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

01

N/197282 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

02

N/197283 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

19

N/197284 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

01

N/197285 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

02

N/197286 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

19

N/197287 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

01

N/197288 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

02

N/197289 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

19

N/197290 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

01

N/197291 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

02

N/197292 2022/10/11 2022/10/11

MACO GROUP CORPORATION

19
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N/197301 2022/10/11 2022/10/11

NIO (Anhui) CO., LTD. 

41

N/197306 2022/10/11 2022/10/11 05

N/197307 2022/10/11 2022/10/11

ENOCH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

35

N/197324 2022/10/11 2022/10/11 The Mentholatum Company 03

N/197325 2022/10/11 2022/10/11 The Mentholatum Company 05

N/197383 2022/10/11 2022/10/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/197384 2022/10/11 2022/10/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197393 2022/10/11 2022/10/11

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/197394 2022/10/11 2022/10/11 NUTRIBIO 05

N/197395 2022/10/11 2022/10/11 WE CREATE 

CRIAÇÕES NOSSAS INTERNACIONAL (XANGAI) 

LIMITADA em inglês WE CREATE INTERNATIONAL 

(SHANGHAI) LIMITED

41

N/197396 2022/10/11 2022/10/11 WE CREATE 

CRIAÇÕES NOSSAS INTERNACIONAL (XANGAI) 

LIMITADA em inglês WE CREATE INTERNATIONAL 

(SHANGHAI) LIMITED

42

N/197397 2022/10/11 2022/10/11 WE CREATE 

CRIAÇÕES NOSSAS INTERNACIONAL (BEIJING) 

LIMITADA em inglês WE CREATE INTERNATIONAL 

(BEIJING) LIMITED

41

N/197398 2022/10/11 2022/10/11 WE CREATE 

CRIAÇÕES NOSSAS INTERNACIONAL (BEIJING) 

LIMITADA em inglês WE CREATE INTERNATIONAL 

(BEIJING) LIMITED

42

N/197399 2022/10/11 2022/10/11 WE CREATE 

C R I AÇ Õ E S N O S SAS I N T E R NAC I O NA L ( C H I NA ) 

LIMITADA em inglês WE CREATE INTERNATIONAL 

(CHINA) LIMITED

41

N/197400 2022/10/11 2022/10/11 WE CREATE 

C R I AÇ Õ E S N O S SAS I N T E R NAC I O NA L ( C H I NA ) 

LIMITADA em inglês WE CREATE INTERNATIONAL 

(CHINA) LIMITED

42

N/197402 2022/10/11 2022/10/11

BYD COMPANY LIMITED

12

N/197403 2022/10/11 2022/10/11

BYD COMPANY LIMITED

12

N/197404 2022/10/11 2022/10/11

BYD COMPANY LIMITED

12

N/197407 2022/10/11 2022/10/11 03
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/197408 2022/10/11 2022/10/11 03

N/197411 2022/10/11 2022/10/11 07

N/197412 2022/10/11 2022/10/11 09

N/197413 2022/10/11 2022/10/11 11

N/197414 2022/10/11 2022/10/11 35

N/197415 2022/10/11 2022/10/11 38

N/197416 2022/10/11 2022/10/11 42

N/197417 2022/10/11 2022/10/11 09

N/197418 2022/10/11 2022/10/11 35

N/197419 2022/10/11 2022/10/11 36

N/197420 2022/10/11 2022/10/11 38

N/197421 2022/10/11 2022/10/11 42

N/197422 2022/10/11 2022/10/11 43

N/197423 2022/10/11 2022/10/11 UCC HOLDINGS CO., LTD. 29

N/197424 2022/10/11 2022/10/11 UCC HOLDINGS CO., LTD. 32

N/197427 2022/10/11 2022/10/11

TOPSOIL GESTÃO DE RESTAURAÇÃO LIMITADA

43

N/197428 2022/10/11 2022/10/11 FAST RETAILING CO., LTD. 36

N/197429 2022/10/11 2022/10/11 FAST RETAILING CO., LTD. 37

N/197430 2022/10/11 2022/10/11 FAST RETAILING CO., LTD. 38

N/197431 2022/10/11 2022/10/11 FAST RETAILING CO., LTD. 40

N/197433 2022/10/11 2022/10/11 FAST RETAILING CO., LTD. 42

N/197434 2022/10/11 2022/10/11 FAST RETAILING CO., LTD. 43

N/197436 2022/10/11 2022/10/11 14

N/197437 2022/10/11 2022/10/11 10

N/197438 2022/10/11 2022/10/11 14

N/197439 2022/10/11 2022/10/11 16

N/197440 2022/10/11 2022/10/11 35

N/197441 2022/10/11 2022/10/11 42

N/197442 2022/10/11 2022/10/11 14

N/197443 2022/10/11 2022/10/11 16

N/197444 2022/10/11 2022/10/11 35

N/197445 2022/10/11 2022/10/11 42

N/197451 2022/10/11 2022/10/11 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 09

N/197452 2022/10/11 2022/10/11 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 35

N/197453 2022/10/11 2022/10/11 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 38

N/197454 2022/10/11 2022/10/11 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 41

N/197455 2022/10/11 2022/10/11 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 09

N/197456 2022/10/11 2022/10/11 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 35

N/197457 2022/10/11 2022/10/11 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 38
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N.º
Data de

registo
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N/197458 2022/10/11 2022/10/11 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 41

N/197461 2022/10/11 2022/10/11 Jaguar Land Rover Limited 25

N/197462 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 18

N/197463 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 20

N/197464 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 21

N/197465 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 25

N/197467 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 32

N/197468 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 33

N/197469 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 41

N/197470 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 43

N/197472 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 08

N/197474 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 14

N/197475 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 25

N/197477 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 32

N/197478 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 33

N/197479 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 41

N/197480 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 43

N/197482 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 08

N/197484 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 14

N/197485 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 18

N/197486 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 20

N/197487 2022/10/11 2022/10/11 SCIP Holdings Limited 21

N/197494 2022/10/11 2022/10/11 12

N/197498 2022/10/11 2022/10/11 N.V. Nutricia 29

N/197499 2022/10/11 2022/10/11 N.V. Nutricia 30

N/197500 2022/10/11 2022/10/11 N.V. Nutricia 32

N/197501 2022/10/11 2022/10/11 N.V. Nutricia 05

N/197502 2022/10/11 2022/10/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197504 2022/10/11 2022/10/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197505 2022/10/11 2022/10/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197506 2022/10/11 2022/10/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197508 2022/10/11 2022/10/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197509 2022/10/11 2022/10/11  

BALD FOOD AND BEVERAGE GROUP LIMITED 

43

N/197512 2022/10/11 2022/10/11

LEI CHI WAI

14
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N/197513 2022/10/11 2022/10/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197514 2022/10/11 2022/10/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197515 2022/10/11 2022/10/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197516 2022/10/11 2022/10/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197517 2022/10/11 2022/10/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197524 2022/10/11 2022/10/11

LAM CHON KIT

14

N/197525 2022/10/11 2022/10/11

LEI WAI SAM

04

N/197527 2022/10/11 2022/10/11

XU YIRAN

25

N/197528 2022/10/11 2022/10/11

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/197529 2022/10/11 2022/10/11

FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.

09

N/197530 2022/10/11 2022/10/11 Openrice Group Inc. 09

N/197531 2022/10/11 2022/10/11 Openrice Group Inc. 35

N/197532 2022/10/11 2022/10/11 Openrice Group Inc. 38

N/197533 2022/10/11 2022/10/11 Openrice Group Inc. 42

N/197534 2022/10/11 2022/10/11 Openrice Group Inc. 43

N/197535 2022/10/11 2022/10/11 Openrice Group Inc. 09

N/197536 2022/10/11 2022/10/11 Openrice Group Inc. 35

N/197537 2022/10/11 2022/10/11 Openrice Group Inc. 38

N/197538 2022/10/11 2022/10/11 Openrice Group Inc. 42

N/197539 2022/10/11 2022/10/11 Openrice Group Inc. 43

N/197541 2022/10/11 2022/10/11 FOURNIVAL ALTESSE 21

N/197542 2022/10/11 2022/10/11 SANDRO ANDY 03

N/197543 2022/10/11 2022/10/11 SANDRO ANDY 09

N/197544 2022/10/11 2022/10/11 SANDRO ANDY 14

N/197545 2022/10/11 2022/10/11 SANDRO ANDY 35

N/197546 2022/10/11 2022/10/11 Claudie Pierlot 35

N/197547 2022/10/11 2022/10/11 Claudie Pierlot 03

N/197548 2022/10/11 2022/10/11 Claudie Pierlot 09

N/197549 2022/10/11 2022/10/11 Claudie Pierlot 14

N/197550 2022/10/11 2022/10/11 MAJE 03

N/197551 2022/10/11 2022/10/11 MAJE 09

N/197552 2022/10/11 2022/10/11 MAJE 14
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N/197553 2022/10/11 2022/10/11 MAJE 35

N/197554 2022/10/11 2022/10/11 Astellas US LLC 05

N/197555 2022/10/11 2022/10/11 Astellas US LLC 05

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/196399

 Data de registo 2022/10/11

 Data de despacho 2022/10/11

 Titular

 Classe 30

216 214 2 a

 N.º N/196400

 Data de registo 2022/10/11

 Data de despacho 2022/10/11

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/184854 2022/10/10 18 214 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/184855 2022/10/10 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/188429 2022/10/12 19 214 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
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/188463 2022/10/11 20 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/193899 2022/10/11 05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/193997 2022/10/11 41 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/193998 2022/10/11 41 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/194839 2022/10/11 32 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/194840 2022/10/11 35 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/194841 2022/10/11 43 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/194855 2022/10/11 30 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

續期

Renovação

N.º

P/002211

(2114-M)

P/002212

(2115-M)

P/002213

(2116-M)

P/007718

(7488-M)

P/007719

(7489-M)

P/008458

(8168-M)

P/010294

(10204-M)

N/007702 N/007705 N/007710 N/007711 N/007712 N/007713 N/007715
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N.º

N/007716 N/007719 N/007723 N/007725 N/007726 N/007727 N/007729

N/007873 N/007874 N/007920 N/007922 N/008005 N/008084 N/008213

N/008468 N/008854 N/030225 N/032629 N/032630 N/032631 N/034103

N/034761 N/034762 N/034987 N/035038 N/035039 N/035057 N/035058

N/035059 N/035060 N/035061 N/035062 N/035063 N/035064 N/035065

N/035066 N/035067 N/035068 N/035157 N/035158 N/035178 N/035179

N/035180 N/035244 N/035245 N/035345 N/035349 N/035392 N/035393

N/035671 N/035814 N/035815 N/035816 N/035817 N/035818 N/035819

N/035820 N/035821 N/036059 N/036221 N/036413 N/036415 N/036534

N/036535 N/036536 N/036537 N/036825 N/036869 N/037038 N/037039

N/037040 N/037041 N/037042 N/037043 N/037044 N/037045 N/037991

N/037995 N/038297 N/038452 N/038498 N/038499 N/038500 N/038808

N/038809 N/038810 N/039329 N/039330 N/039331 N/039332 N/039333

N/039334 N/039335 N/039336 N/039337 N/039338 N/039339 N/039340

N/039341 N/039342 N/039343 N/039344 N/039346 N/039347 N/039348

N/039349 N/039352 N/039353 N/039461 N/039462 N/039506 N/091424

N/091524 N/091861 N/094132 N/094133 N/094134 N/094135 N/094136

N/094137 N/094919 N/094920 N/094921 N/094932 N/096348 N/096349

N/096350 N/096351 N/096439 N/096440 N/096441 N/096442 N/096443

N/096444 N/096445 N/096446 N/096447 N/096448 N/096449 N/096450

N/096451 N/096452 N/096453 N/096454 N/096455 N/096456 N/096457

N/096458 N/096459 N/096460 N/096461 N/096462 N/096463 N/096464

N/096465 N/096466 N/096467 N/096468 N/096469 N/096470 N/096471

N/096472 N/096473 N/096474 N/096475 N/096476 N/096477 N/096478

N/096479 N/096480 N/096481 N/096482 N/096483 N/096484 N/096485

N/096486 N/096487 N/096488 N/096489 N/096490 N/096491 N/096492

N/096493 N/096494 N/096495 N/096496 N/096497 N/096498 N/096499

N/096500 N/096501 N/096502 N/096503 N/096504 N/096734 N/096798

N/096799 N/096800 N/096801 N/096802 N/096803 N/096804 N/096805

N/096806 N/096807 N/096866 N/097093 N/097095 N/097097 N/097099

N/097201 N/097202 N/097203 N/097259 N/097303 N/097304 N/097736

N/097737 N/097738 N/097739 N/097740 N/097951 N/098291 N/098307

N/098339 N/098340 N/098365 N/098366 N/098738 N/098739 N/098740

N/098834 N/098845 N/098846 N/098849 N/098850 N/098852 N/098858

N/098859 N/098865 N/098869 N/098870 N/098890 N/098891 N/098911

N/098954 N/098957 N/098958 N/098964 N/098965 N/098967 N/098968

N/098969 N/098970 N/098971 N/098972 N/098973 N/098976 N/098977

N/098983 N/098984 N/098986 N/098987 N/098988 N/098989 N/098990

N/098991 N/099030 N/099033 N/099034 N/099040 N/099041 N/099043

N/099044 N/099045 N/099046 N/099047 N/099048 N/099107 N/099115

N/099116 N/099117 N/099118 N/099119 N/099120 N/099624 N/099625
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N/099626 N/099627 N/099628 N/099629 N/099630 N/099631 N/099673

N/099674 N/099675 N/099676 N/099677 N/099678 N/099743 N/099761

N/099762 N/099763 N/100039 N/100250 N/100282 N/100283 N/100284

N/100285 N/100286 N/100287 N/100312 N/100564 N/100891 N/101537

N/101538 N/101545 N/101546 N/101547 N/101548 N/101637 N/101638

N/101639 N/101640 N/101641 N/101642 N/101643 N/101644 N/101645

N/101670 N/101671 N/101672 N/101673 N/101674 N/101675 N/101676

N/101677 N/101678 N/101705 N/101706 N/101707 N/101708 N/101709

N/101710 N/101711 N/101712 N/101713 N/101714 N/101715 N/101716

N/101717 N/101718 N/101719 N/101720 N/101721 N/101722 N/101723

N/101724 N/101747 N/101810 N/101811 N/102075 N/102076 N/102424

N/102425 N/102454 N/102455 N/102456 N/102457 N/102458 N/102459

N/102460 N/102461 N/102462 N/102463 N/102464 N/102465 N/102466

N/102467 N/102468 N/102469 N/102470 N/102471 N/102472 N/102473

N/102474 N/102475 N/102476 N/102477 N/102478 N/102479 N/102480

N/102481 N/102482 N/102483 N/102484 N/102485 N/102486 N/102487

N/102488 N/102489 N/102875 N/102876 N/103103 N/103426 N/103731

N/103732 N/103956 N/103957 N/103974 N/104049 N/104444 N/104445

N/104446 N/104794 N/104795 N/104836 N/104837 N/104950 N/104951

附註

Averbamento

 

N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

P/000379

(325-M)

2022/10/10

Modificação

de sede

Swissôtel Management 

GmbH

c/o Ibis Zurich Messe Airport, Heidi 

Abel-Weg 5, 8050 Zurich, Switzerland

P/007819

(7589-M)

N/000705

N/000706

2022/10/13

Modificação

de sede

PAN SENCO 

INTERNATIONAL 

(H.K.) COMPANY 

LIMITED

79

7 713

Office 713, 7/F, Asia Trade Center, 

79 Lei Muk Road, Kwai Chung, N.T., 

Hong Kong SAR, China

Transmissão

1. Itochu Corporation

2. 

2. PAN SENCO 

INTERNATIONAL 

(H.K.) COMPANY 

LIMITED

ITOCHU Corporation, com sede em 

1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka, 

530-8448, Japan

P/008777

(8525-M)

N/167875

N/167876

N/167879

N/167880

N/168029

N/168030

2022/10/11

Transmissão

NEW ZEALAND 

MILK BRANDS 

LIMITED

Fonterra Brands (Singapore) Pte 

Limited, com sede em 182 Cecil Street, 

#15-0 1 Frasers Tower, Singapore 

069547
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

P/008779

(8527-M)

2022/10/11

Transmissão

New Zealand Milk 

Brands Limited

Fonterra Brands (Singapore) Pte 

Limited, com sede em 182 Cecil Street, 

#15-0 1 Frasers Tower, Singapore 

069547

N/005603

N/005604

N/005605

N/005606

2022/10/06

Modificação

de identidade

Taylor Fladgate & 

Yeatman Limited

Wine Investments Holdings Limited

Modificação

de sede

Wine Investments 

Holdings Limited

2, Sir Augustus Bartolo Street, Ta’ 

Xbiex XBX 1091, Malta

Transmissão

Wine Investments 

Holdings Limited

International Drinks Limited, com 

sede em 2, Sir Augustus Bartolo Street, 

Ta’ Xbiex, XBX 1091, Malta

N/016186

N/016187

N/017948

N/109330

N/133836

N/133837

N/166212

N/166213

N/166214

N/166215

2022/10/06

Modificação

de identidade

Sumitomo Dainippon 

Pharma Co., Ltd.

Sumitomo Pharma Co., Ltd.

Modificação

de sede

Sumitomo Pharma Co., 

Ltd.

6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

N/024692 2022/10/10

Transmissão 2288

N/027294

N/027295

N/057915

N/057916

N/057917

N/057918

N/057919

N/057920

N/057921

2022/10/10

Transmissão TRANS-WORLD 

ASIA INVESTMENT 

LIMITED

208

4 B

HEILAN HOME INTERNATIONAL 

BUSINESS (HONG KONG) CO., 

LIMITED, com sede em Flat B 4/F 

Winbase CTR 208 Queen's Rd Central 

Hong Kong

N/029155 2022/10/11

Transmissão

LIXIL Corporation JAXSON Corporation, com sede em 

3-3-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-

0052, Japan

N/035412

N/035413

N/035414

2022/10/10

Modificação da

natureza jurídica

do titular

Jibbitz, LLC Jibbitz, Inc.

Modificação

de sede

Jibbitz, Inc. 13601 Via Varra, Broomfield, Colorado 

80020, USA

N/035557 2022/10/10

Modificação

de sede

Jones Lang LaSalle IP, 

Inc.

20 0 E. Randolph Street, Chicago, 

I l l ino i s 6060 1 , Uni ted Sta tes o f 

America

N/035659

N/045426

N/045427

2022/10/06

Modificação

de sede

K e l l y - M o o r e Pa i n t 

Company, Inc.

1390 El Camino Real, 3rd Floor, San 

Carlos, CA 94070, United States of 

America
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/062151

N/062152

N/062153

2022/10/10

Transmissão XI'AN KAIMI CO., LTD. 2288

N/067842

N/067843

N/067844

N/067845

2022/10/10

Modificação

de sede PERNOD RICARD 

(CHINA) TRADING 

CO., LTD.

7F, Building C, The Roof, No 15, Lane 

458 Madang Road, 200025 Shanghai 

China

N/079953 2022/10/10

Transmissão

氹

404 28 5 C

N/085008

N/085009

2022/10/10

Transmissão

BILLIONAIRE 

LIFESTYLE PTE LTD

BILLIONAIRE LIFESTYLE S.à.r.l., 

com sede em 50 Route d'Esch L-1470 

Luxembourg

Modificação

de sede

BILLIONAIRE 

LIFESTYLE S.à.r.l.

8 Rue De Beggen L-1220 Luxembourg

Modificação

de sede

Majestas S.à.r.l. 2 6 , B o u l e v a r d  R o y a l  L - 2 4 4 9 

Luxembourg

Modificação

de identidade

BILLIONAIRE 

LIFESTYLE S.à.r.l.

Majestas S.à.r.l.

N/099242

N/099243

2022/10/10

Modificação de 

sede

176

7 1

N/100274

N/100276

2022/10/11

Transmissão

CHATEAU SIAURAC 

AND CO.

DOMAINE DE SIAURAC, com 

sede em Chateau Siaurac, 33500 Neac, 

France

N/104836

N/104837

2022/10/11

Modificação

de identidade

GAME WIN 

TECHNOLOGY 

CORP.   

F I N G E R  I N T E R N AT I O N A L 

TECHNOLOGY CORP.

Modificação

de sede

FINGER 

INTERNATIONAL 

TECHNOLOGY 

CORP.

2

105 26

26 F., No. 105, Sec. 2, Dunhua S. Rd., 

Da'an Dist., Taipei City 10682, Taiwan, 

China

N/118430

N/140203

N/140204

N/140205

N/140206

N/140207

N/140208

N/140209

N/140210

N/140225

N/140226

N/140227

N/140228

N/140229

N/140230

N/140231

N/140232

N/140233

2022/10/06

Modificação

de identidade

Modificação

de identidade

Modificação

de sede

58

3001



16790    44   2022  11  3 

 

N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/140211

N/140212

N/140213

N/140214

N/140215

N/140216

N/140217

N/140218

N/140219

N/140220

N/140221

N/140222

N/140223

N/140224

N/140234

N/140235

N/140236

N/140237

N/143272

N/143273

N/143274

N/143275

N/143276

N/143277

N/143278

N/143279

N/143280

N/128502

N/128503

2022/10/11

Transmissão

YUNNAN HOPEN 

GREEN FOOD 

GROUP CO., LTD.

HONGHE HOPEN FOOD CO., LTD., 

com sede em Qingyun Light Industry 

Area, Jianshui Industrial Park, Jianshui 

County, Honghe Prefecture, Yunnan 

Province, China

N/130515 2022/10/11

Transmissão

Stéphanie CHARLES LOUIS VUITTON MALLETIER, 

com sede em 2 rue du Pont Neuf – 

75001 Paris – France

N/132063

N/132064

2022/10/11

Modificação

de sede

RENAISSANCE 

TRADING LTD. 

Vistra Corporate Services Centre, Suite 

23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, 

Mahé, Republic of Seychelles

N/141888

N/141889

N/141890

N/141891

N/141892

N/141893

N/141894

N/141895

2022/10/10

Modificação

de sede

1339 1

401

N/144743

N/144744

N/144748

N/144751

N/144752

N/144756

N/144759

N/144760

N/144764

2022/10/10

Modificação

de sede Human Horizons 

Holding (Shanghai) 

Co., Ltd.

1339 1

401

N/160683 2022/10/11

Modificação

de identidade

N/166216 2022/10/13

Modificação

de identidade

Sumitomo Dainippon 

Pharma Co., Ltd.

Sumitomo Pharma Co., Ltd.

Modificação

de sede

Sumitomo Pharma Co., 

Ltd.

6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan



N.º 44 — 3-11-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16791

 

N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/168944 2022/10/11

Transmissão

Wing Wong Asia Pacific 

Limited 11 ONE MIDTOWN 28 5

0 1  M A R K E T I N G  L I M I T E D , 

com sede em Unit 5 , 28/F. , ONE 

MIDTOWN, 11 Hoi Shing Road, Tsuen 

Wan, Hong Kong

N/171298

N/171299

N/171300

N/171301

N/171303

N/171304

N/171305

N/171306

N/171307

N/171309

N/171587

2022/10/11

Modificação 

de sede Human Horizons 

Holding (Shanghai) 

Co., Ltd.

1339 1

401

N/176313 2022/10/11

Transmissão WeCast Technology 

Corp.

135

6 616

HONG KONG ORANGE JUICE 

ENERGY TECHNOLOGY CO. , 

LIMITED, com sede em Unit 616, 

6/F Kam Teem Ind Bldg 135 Connaught 

Rd West Sai Wan HK

N/178605 2022/10/10

Transmissão 126 25 C

N/182368

N/182369

N/182370

N/182371

N/182372

N/182373

N/182736

N/182737

N/182738

N/182739

N/182740

N/182741

N/182742

N/182743

N/182744

N/182745

2022/10/11

Transmissão ETEKCITY 

COMPANY LIMITED

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD., 

com sede em 112 Robinson Road #03-01 

Robinson 112 Singapore (068902)

N/192979 2022/10/10

Modificação

de sede

Maison Psyché 21 rue Balzac 75008 Paris France

Modificação

de identidade

Remy Cointreau Vela Maison Psyché

N/193033

N/193034

N/193035

N/193554

N/193555

N/193556

2022/10/10

Modificação

de identidade

Panasonic Corporation Panasonic Holdings Corporation

N/195274

N/195275

N/195276

N/195277

N/195278

2022/10/11

Transmissão 1688 2
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宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/127489 2022/09/30

N/151171 2022/10/07 ATOMY CO., LTD.

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/198936 2022/10/11 Standard Chartered plc

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002764 2022/10/12 2022/10/12 EIGHT HUNDRED CHANGCHUN BIOTECH LTD.

D/002772 2022/10/12 2022/10/12

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/002773 2022/10/12 2022/10/12

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/002774 2022/10/12 2022/10/12

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/002775 2022/10/12 2022/10/12

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/002776 2022/10/12 2022/10/12

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited
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N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002777 2022/10/12 2022/10/12

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/002831 2022/10/12 2022/10/12

SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

D/002880 2022/10/12 2022/10/12

SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

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/006397

[22]  Data de pedido : 2022/08/22

[71]  Requerente : 

 EdiGene Inc.

  Endereço : 22 2 2

102206

 F lo or 2, Bu i ld i ng 2, No. 22 Kex uey u a n Road, 

Changping District, Beijing 102206, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202210443541.6

Data de pedido 2018/10/26 N.º de anúncio CN 

114875026A 2022/08/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/113, C12N15/9 0, 

C12N5/10, C12N5/0789, A61K35/28, A61K48/00, 

A61P35/00, A61P7/00, A61P7/04, A61P7/06

[54]  Título : 

 Método para aumentar o nível de expressão de «fetal 

hemoglobina».

[57]  Resumo : BCL11A

β

[30]  P r ior idade : 2017/10/27  C h i na

N.º 201711027708.6

[21]  N.º : J/006398

[22]  Data de pedido : 2022/08/22

[71]  Requerente : 

 EDIGENE (GUANGZHOU) INC.

  Endereço : 

6 10 ,510000

 Building 10, No.6, Nanjiang Second Road, Zhujiang 

Street, Nansha District, Guangzhou City, Guangdong 

510000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202010357342.4

Data de pedido 2020/04/29 N.º de anúncio CN 

111939271A 2020/11/17

[51]  Classificação : A61K48/00, A61K35/28, A61P7/06, 

C12Q1/02

[54]  Título : 

 Método de previsão da eficácia do tratamento de 

«Hemoglobinopathy».

[57]  Resumo : 

a

C D34

γ-

C D34 HSPC



16794    44   2022  11  3 

BC L11A b

CD34 HSPC CD34 HSPC

BC L11A

C D34

H S P C

BCL11A CD34 HSPC

[30]  Pr ior idade : 2019/04/30  China

N.º 201910358961.2

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/004631

[22]  Data de pedido : 2021/01/05

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

  Endereço : 

117 2

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011092661.3

Data de ped ido 2020/10/13 N.º de 

anúncio da concessão CN 112319296B 2022/08/30

[51]  Classificação : B60L53/62, B60L58/15, B60L58/10, 

H02J7/00

[54]  Título : 

 Método de gestão de carregamento, sistema e bateria 

recarregável.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006090

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 HARBOUR BIOMED (SHANGHAI) CO., LTD

  Endereço : 

987 7 : 201203

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , F

, D , M R , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880083036.7

Data de ped ido 2018/12/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 111655728B 2022/02/22

[51]  Classificação : C07K16/28, A61K39/395, A61P35/00

[54]  Título : CTLA-4

 Anticorpos que ligam CTLA-4 e seus usos.

[57]  Resumo : CD152

C D152

[30]  Prioridade : 2017/12/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/607,917
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[21]  N.º : J/006140

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 DICERNA PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 75

02150

 75 Hayden Avenue Lexington, MA 02150, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B D , H T , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201580066654.7

Data de ped ido 2015/10/09 N.º de 

anúncio da concessão CN 107257858B 2022/03/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12N15/113, A61K31/713, 

A61P13/12, A61P35/00, A61P7/00

[54]  Título : 酶

 Inibição terapêutica de lactato desidrogenase e seus 

reagentes.

[57]  Resumo : dsRNAs Dicer

siRNA(DsiRNA) 酶

RNA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/062,424

 2015/07/30  Estados Unidos da América

N.º 62/199,056

[21]  N.º : J/006200

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 ZHU, ZHENGLUN

  Endereço : 85 Brainerd Road, TH#3, Allston, 

Massachusetts 02134, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 GAO, HONG

  Endereço : 85 Brainerd Road, TH#3, Allston, 

Massachusetts 02134, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  ZHU, Zhenglun,  GAO, 

Hong

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710345729.6

Data de ped ido 2007/02/22 N.º de 

anúncio da concessão CN 107446033B 2022/04/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K14 /4 6 ,  C 0 7 K14 /47, 

A61K38/17, A61P35/00, A61P37/02 , A61P29/00, 

A61P3/00, G01N33/68, G01N33/53

[54]  Título : 

 O t rat a mento de t ra n s tor no s re lac ion ado s ao 

desenvolvimento.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2006/02/22  Estados Unidos 

da América N.º 60/775,645

[21]  N.º : J/006205

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

  Endereço : 22 boulevard Benoni Goullin 44200 

Nantes, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : –  Jean-Pascal 

CONDUZORGUES

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880007527.3

Data de ped ido 2018/01/24 N.º de 

anúncio da concessão CN 110191703B 2022/04/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 9/10 7,  A61K 38 /10 , 

A61K38/17

[54]  Título : 肽

 O método de fabricação de emulsão estável para 

entrega de peptídeos.

[57]  Resumo : 

肽

肽

肽 肽

[30]  P r ior id a d e : 2017/01/25  Un i ão 

Europeia N.º 17305079.0

[21]  N.º : J/006218

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 INVECTYS
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  Endereço : 28 rue du Docteur Roux F-75015 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor :  P ier re 

LANGLADE DEMOYEN, –  Simon 

WAIN-HOBSON,  Thierry HUET, 

  Christelle LIARD, 

 Elodie PLIQUET

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480059350.3

Data de ped ido 2014/10/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 106061509B 2022/04/08

[51]  Classificação : A61K48/00, C12N9/12, C12N15/62

[54]  Título : 酶 DNA

 Vacina de DNA codificadora de telomerase.

[57]  Resumo : 

酶 酶

酶 hT ERT

酶

[30]  P r ior id ade : 2013/10/28  Un i ão 

Europeia N.º 13190547.3

[21]  N.º : J/006235

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 QUIDEL CARDIOVASCULAR INC.

  Endereço : 9975 Summers Ridge Road, San 

Diego, CA 92121 USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J , S , J

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780025841.X

Data de pedido 2017/03/07 N.º de 

anúncio da concessão CN 109154602B 2022/04/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G01N33/53, G01N33/563, 

G01N33/68, C07K7/06, C07K16/18

[54]  Título : 

 Controle de imunoensaio e métodos de utilização dos 

mesmos.

[57]  Resumo : 

肽

CPRRPYIL ELAGLGFAELQC

C DW R K N I DA L

CPRRPYIL ELAGLGFAELQC CDWRKNIDAL

肽 産

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/304,762

 2016/06/06  Estados Unidos da América

N.º 62/346,347

[21]  N.º : J/006248

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 INCYTE CORPORATION

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

DE 19803, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , Z , P , L , Y , J , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780038099.6

Data de ped ido 2017/06/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 109715625B 2022/04/19

[51]  Classificação : C07D471/02

[54]  Título : BET

 Formas sólidas cristalinas de inibidores BET.

[57]  Resumo : BRD2 BRD3 BRD4

BRD–t BET

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/352,220

 2016/09/21  Estados Unidos da América

N.º 62/397,575

[21]  N.º : J/006253

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 VAN ANDEL RESEARCH INSTITUTE

  Endereço : 333 Bostwick Avenue NE, Grand 

Rapids, MI 49503, U.S.A.
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  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780076320.7

Data de ped ido 2017/10/13 N.º de 

anúncio da concessão CN 110382033B 2022/04/15

[51]  Classificação : C07J71/00, A61K31/58, A61P11/06, 

A61P19/02 , A61P 29/0 0, A61P37/02 , A61P1/0 0, 

A61P1/12 ,  A61P13/12 ,  A61P17/10,  A61P 35/0 2 , 

A61P35/00

[54]  Título : 

 Estrutura e mecanismo para projectar glicocorticóides 

potentes.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/10/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/408,314

[21]  N.º : J/006261

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

  Endereço : Rt.206 and Province Line Road, 

Princeton, NewJersey 08543-4000,U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : K W , J , K M , 

Y , C , M A , L–Q , , E , 

E P , P M , D R , N A

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201580073196.X

Data de pedido 2015/11/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 107108698B 2022/04/29

[51]  Classificação : C07K7/56, C07K7/08, A61K38/10, 

A61K38/12, A61P37/04, A61P35/00, A61P35/04, 

A61P31/18, A61P31/20, A61P31/14, A61P31/22 , 

A61P31/16, A61P31/04

[54]  Título : 肽

 Peptídeos macrocíclicos usados como imunomoduladores.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/11/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/079,944

 2015/02/03  Estados Unidos da América

N.º 62/111,388

 2015/08/13  Estados Unidos da América

N.º 62/204,689

[21]  N.º : J/006287

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 AU R IGEN E DISCOV ERY T EC H NOLOGI E S 

LIMITED

  Endereço : 39-40, K IA DB Industr ia l Area, 

Electronic City Phase II, Hosur Road, Bangalore 560 

100, Karnataka, India

  Nacionalidade :  Indiana

[72]  Inventor : , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810056892.5

Data de ped ido 2014/09/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 108164474B 2022/05/17

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D271/06, A61K31/4245, 

A61P35/0 0, A61P31/0 0, A61P35/02 , A61P31/04, 

A61P31/10, A61P31/12, A61K45/06

[54]  Título : 1,2,4- 

 Derivado de 1,2,4-oxadiazole como imunomoduladores.

[57]  Resumo : 1 2 4- 1 2 4-噻

1(PD1)

5

PD-1 PD-L1 PD-L2

[30]  P r ior idade : 2013/09/06  Índ ia

N.º 4011/CHE/2013

[21]  N.º : J/006311

[22]  Data de pedido : 2022/07/26

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 Aileron Therapeutics, Inc.

  Endereço : 285 Summer Street Unit 101 Boston 

MA 02210, United States of America

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : V , C , H M

, T K , B J , E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011459929.2

Data de ped ido 2013/02/14 N.º de 

anúncio da concessão CN 112500466B 2022/05/03

[51]  Classificação : C07K14/47, C07K7/06, C07K7/08, 

A61K38/17, A61K38/08, A61K38/10, A61P35/00

[54]  Título : 肽

 Macrociclo peptidomimético.

[57]  Resumo : 肽

[30]  Prioridade : 2012/02/15  Estados Unidos 

da América N.º 61/599,328

 2012/06/07  Estados Unidos da América

N.º 61/656,962

 2012/11/07  Estados Unidos da América

N.º 61/723,770

[21]  N.º : J/006325

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 Viela Bio, Inc.

  Endereço : One MedImmune Way, Gaithersburg, 

MD20878, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : K A , J A , M M

, M A

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780029035.X

Data de pedido 2017/03/09 N.º de 

anúncio da concessão CN 109414499B 2022/05/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/395, C07K16/28 , 

C07K16/46, C12N15/13, C12P21/08

[54]  Título : ILT7

 Moléculas de ligação de ILT7 e métodos de utilização 

das mesmas.

[57]  R e s u m o : I LT 7

-ILT7 ILT7-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/306,125

[21]  N.º : J/006330

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 MKRTCHYAN OVIK LEONARDOVICH

  Endereço : Apt. 11, Bldg. 36, Part izanskaya 

Street, Moscow, 121359, Russian Federation

  Nacionalidade :  Russa

[72]  Inventor : , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780066907.X

Data de pedido 2017/01/31 N.º de 

anúncio da concessão CN 110167804B 2022/05/06

[51]  Classificação : B60T13/74, B60T13/66

[54]  Título : 

 Sistema de freio hidráulico para veículo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r i o r i d a d e :  2 016 /10 / 2 8  

Usbequistão N.º FAP20160125

[21]  N.º : J/006343

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : JCM

 JCM AMERICAN CORPORATION

  Endereço : 925

 925 Pilot Road, Las Vegas, NV 89119, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : D , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780089299.4

Data de ped ido 2017/09/08 N.º de 

anúncio da concessão CN 111149135B 2022/05/31

[51]  Classificação : G07F17/32, G06Q20/32

[54]  Título : 

 Dispositivo, sistema e método para facil itação de 

comunicações entre máquinas de jogos electrónicas e 

dispositivos móveis.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/04/07  Estados Unidos 

da América N.º 15/482,668

[21]  N.º : J/006347

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 PFIZER INC.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S M  H ER BIG, Scott 

Max, S  KRISHNASWAMI, Sriram, 

J  K U S H N E R I V, J o s e p h, M  

LAMBA, Manisha, T C  STOCK, Thomas C.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480015788.1 

Data de pedido 2014/03/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 105101952B 2022/06/28

[51]  Classificação : A61K9/14, A61K9/20, A61K9/28, 

A61K31/519, A61P1/04, A61P17/06, A61P19/02 , 

A61P37/06

[54]  Título : 

 Formas farmacêuticas de liberação sustentada oral de 

«Tofacitinib».

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2013/03/16  Estados Unidos 

da América N.º 61/802,479

 2013/08/09  Estados Unidos da América

N.º 61/864,059

 2014/01/31  Estados Unidos da América

N.º 61/934,428

[21]  N.º : J/006364

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 SUTRO BIOPHARMA, INC.

  Endereço : 111 Oyster Point Blvd., South San 

Francisco, California 94080, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R , A , A , K , 

X , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780013367.9

Data de ped ido 2017/01/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 109069664B 2022/05/13

[51]  Classificação : C07K16/00, A61K47/68, A61P35/00

[54]  Título : CD74 CD74

CD74

 Conjugado de Anticorpo Anti-CD74, composições 

compreendendo Conjugado de Anticorpo Anti-CD74 e 

método de uso de Conjugado de Anticorpo Anti-CD74.

[57]  Resumo : CD74

K abat C hot h i a EU

H C-F404 H C-K121

H C-Y180 H C-F 241 H C-221 L C-T 22 L C-S7

LC-N152 LC-K42 LC-E161 LC-D170 HC-S136

HC-S25 HC-A40 HC-S119 HC-S190 HC-K222

HC-R19 HC-Y52 HC-S70

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/01/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/287824
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[21]  N.º : J/006369

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : L – , G , J

, C , V , V , M , J T

, T , S , P , I , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680057531.1

Data de ped ido 2016/09/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 108137699B 2022/05/27

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : PD1 TIM3

 Anticorpos biespecíficos específicos para PD1 e TIM3.

[57]  Resumo : PD1

T IM3

PD1

TIM3

[30]  P r ior id ad e : 2015/10/02  Un i ão 

Europeia N.º 15188036.6

 2015/10/02  União Europeia N.º 15188065.5

[21]  N.º : J/006373

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : EA

 EA PHARMA CO., LTD.

  Endereço : 2-1-1, Irifune, Chuo-ku, Tokyo 104-0042, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780009998.3

Data de pedido 2017/02/03 N.º de 

anúncio da concessão CN 108602807B 2022/05/13

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D405/14, A61K31/4439, 

A61K 31 /50 6 ,  A61P1 /0 4 ,  A61P1 /18 ,  A61P 3/10 , 

A61P11/06, A61P11/08, A61P11/14, A61P17/04, 

A61P19/02 , A61P25/00, A61P25/04, A61P29/00, 

A61P37/08, A61P43/00, C07D403/12, C07D409/14, 

C07D491/048, C07K14/705

[54]  Título : 酰

 D er ivado s het ero c í c l i c o s de «su l fon a m ide» e 

medicamentos que contêm os mesmos.

[57]  Resumo : TRPA1

T R PA1

T R PA1

I

T R PA1 T R PA1

TR PA1

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/02/05  Japão

N.º 2016-021358

[21]  N.º : J/006385

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780023479.2

Data de ped ido 2017/05/24 N.º de 

anúncio da concessão CN 109071451B 2022/07/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D231/12, A61K31/415, 

A61P27/02

[54]  Título : EAAT3 吡

 Compostos de pirazol como inibidores de EAAT3.

[57]  Resumo : I

R1 R1 R2 R3 R4

  Figura : 

[30]  P r ior id a d e : 2016/05/27  Un i ão 

Europeia N.º 16171680.8

[21]  N.º : J/006386

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 
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 NICOX OPHTHALMICS, INC.

  Endereç o : 4721 Emperor Blvd. Su ite 260, 

Durham, NC 27703, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J–M  , A , J

L , B – , T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010707466.0

Data de ped ido 2020/07/21 N.º de 

anúncio da concessão CN 111821261B 2022/07/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 9/10 ,  A61K 31 /56 , 

A61K47/02, A61K47/10, A61K47/18, A61K47/26, 

A61K47/38, A61P27/02, A61P29/00, B82Y5/00

[54]  Título : A

 M ét o d o p a r a p r e p a r a r s u s p e n s ã o d e «s t e r i l e 

ophthalmic aqueous fluticasone propionate A-type 

nanocrystal».

[57]  Resumo : A

[30]  Prioridade : 2019/07/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/877599

 2019/12/02  Estados Unidos da América

N.º 62/942551

[21]  N.º : J/006387

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 POLYAKOV, Igor

  E nd ere ç o : Eb erh a rdt s t r. 40, 89073 U l m, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[73]  Titular : 

 IVANOVA, Liudmila

  E nd ere ç o : Eb erh a rdt s t r. 40, 89073 U l m, 

Germany

  Nacionalidade :  Russa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780017269.2

Data de ped ido 2017/03/15 N.º de 

anúncio da concessão CN 109152793B 2022/05/17

[51]  Classificação : A61K31/722

[54]  Título : 

 Produtos imunológicos.

[57]  Resumo : 

[X]n

[30]  P r ior id a d e : 2016/03/15  Un i ão 

Europeia N.º 16160534.0

[21]  N.º : J/006388

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , ,  , , 

,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910070914.8

Data de ped ido 2019/01/24 N.º de 

anúncio da concessão CN 109858915B 2022/05/17

[51]  Classificação : G06Q20/40

[54]  Título : 

 Sistema de transacções e método de processamento de 

serviços.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/006389

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 CARTRIDGE LIMITED

  Endereço : 985 Fifth Avenue, New York, NY 

10075, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980072229.7

Data de ped ido 2019/10/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 112955268B 2022/07/01

[51]  Classificação : B22F3/105, B22F5/00, F02F1/00

[54]  Título : 

 Revestimento de porta de exaustão termicamente 

aprimorada.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/10/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/751,914

[21]  N.º : J/006390

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 EUREKA THERAPEUTICS, INC.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 170, 

Emeryville, CA 94608, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , , 

, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680040666.7

Data de pedido 2016/05/17 N.º de 

anúncio da concessão CN 107847596B 2022/05/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/395, C07K16/28 , 

C12N1/15, C12N1/21, G01N33/574

[54]  Título : ROR1

 Anticorpos anti-ROR 1.

[57]  R e s u m o : 

酶 Receptor tyrosine 

kinase-like Orphan Receptor ROR

苷 肽

–

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/18  Estados Unidos 

da América N.º 62/163,241

 2015/07/16  Estados Unidos da América

N.º 62/193,237

[21]  N.º : J/006392

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 J O I N T  S T O C K  C O M P A N Y  “ VA L E N T A 

PHARMACEUTICALS”

  Endereço : u l. Fabr ichnaya, 2, Shchelkovo, 

Shchel kovo Dist r ic t, Moskovskaya obl., 141108, 

Russian Federation

  Nacionalidade :  Russa

[72]  Inventor : 

 NESTERUK, Vladimir Viktorovich, 

 SYROV, Kirill Konstantinovich

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780033122.2

Data de ped ido 2017/05/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 109312298B 2022/05/27

[51]  Classificação : C12N1/20, C12P21/04, C12R1/01

[54]  Título : 

 “Thiamine miehei bacillus strain” e sua aplicação.
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[57]  Resumo : 

Aneurinibacillus migulanus

VKPM B-10212 肽S

肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/01  Federação 

da Rússia N.º 2016121667

[21]  N.º : J/006393

[22]  Data de pedido : 2022/08/19

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 MorphoSys AG

  Endereço : Semmelweisstrasse 7, 82152 Planegg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : J , M , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680048061.2 

Data de pedido 2016/08/18 N.º de 

anúncio da concessão CN 107921129B 2022/05/27

[51]  Classificação : A61K39/395, C07K16/28

[54]  Título : 

 Combinação e uso da mesma.

[57]  Resumo : 

-CD19 3– 酶

[30]  P r ior id a d e : 2015/08/21  Un i ão 

Europeia N.º 15181925.7

[21]  N.º : J/006394

[22]  Data de pedido : 2022/08/19

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : SE-151 85, Sodertalje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : K G , B C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880017916.4

Data de ped ido 2018/03/15 N.º de 

anúncio da concessão CN 110431139B 2022/07/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/437, 

A61P35/00

[54]  Título : 4,5-c 喹啉-2-

 Compostos de «deuterated imidazo [4,5-c] quinolin-2-one» 

e seu uso no tratamento do cancro.

[57]  Resumo : I

R1

I

AT M

4,5-c 喹啉-2-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/03/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/472080

[21]  N.º : J/006395

[22]  Data de pedido : 2022/08/19

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 H A N G Z H O U  H I K V I S I O N  D I G I T A L 

TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010220130.1

Data de ped ido 2020/03/25 N.º de 

anúncio da concessão CN 113452997B 2022/07/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/107, H04N19/147, 

H04N19/176, H04N19/184, H04N19/51

[54]  Título : 

 Método, dispositivo e equipamento de codificação e 

decodificação.

[57]  Resumo : 



16804    44   2022  11  3 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006396

[22]  Data de pedido : 2022/08/22

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111452382.8

Data de ped ido 2015/12/21 N.º de 

anúncio da concessão CN 114010780B 2022/08/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61P37/02 , 

A61P29/00, C07K16/24

[54]  Título : IL-17

 Re duç ão s ele c t iva de re s íduo s de c i s te í na em 

anticorpos de IL-17.

[57]  Resumo : 

IL-17

C ysL97

I L-17

IL-17

CE-SDS

90% IL-17

CEX 92%

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/12/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/095,361

[21]  N.º : J/006399

[22]  Data de pedido : 2022/08/22

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 Well Stone Co.

  Endereço : 6742-1, Tanochokou, Miyazaki-shi, 

Miyazaki 889-1701 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  I nventor :  ISH I I Yoich i,  

OKAMOTO Takeshi,  ISHII Sayaka

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680016841.9

Data de ped ido 2016/07/14 N.º de 

anúncio da concessão CN 107405366B 2022/07/22

[51]  Classificação : A61K35/62, A23L33/10, A61P3/00, 

A61P25/28

[54]  Título : β β

 Agente de decomposição de «amyloid Beta fibril», 

agente terapêutico/profilático para doença associada a 

«amyloid Beta fibrillogenesis».

[57]  Resumo : 

β β

β

β

β

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/07/21  Japão

N.º 2015-144319

[21]  N.º : J/006401

[22]  Data de pedido : 2022/08/22

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580025855.2

Data de ped ido 2015/06/25 N.º de 

anúncio da concessão CN 106456760B 2022/06/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61K47/68 , 

A61P25/28
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[54]  Título : -Tau pS422

 Transportes cerebrais de anticorpos anti-Tau (pS422) 

humanizados e uso dos mesmos.

[57]  Resumo : Tau(pS422)

-

  Figura : 

[30]  P r ior id ade : 2014/06/26  Un i ão 

Europeia N.º 14174042.3

[21]  N.º : J/006402

[22]  Data de pedido : 2022/08/22

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R A , S L , T P

, R , P J , Z

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780078017.0

Data de ped ido 2017/12/08 N.º de 

anúncio da concessão CN 110072867B 2022/07/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C 07D498/04, A61P35/0 0, 

A61K31/5365

[54]  Título : IDH1 IDH2 7-

-4H- 4,5-d 1,3 嗪-2-

 Compostos de «7-PHENYLETHYLAMINO-4H-

PY R I M I DO[4,5-D][1,3]OX A ZI N-2-ON E» como 

inibidores de IDH1 e IDH2 mutantes.

[57]  Resumo : 

IDH1 IDH2

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/12/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/435283

[21]  N.º : J/006403

[22]  Data de pedido : 2022/08/22

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 4505 Emperor Boulevard, Durham, 

NC 27703, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : P L , Y S , , L

, , V R , K

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780021413.X

Data de pedido 2017/02/01 N.º de 

anúncio da concessão CN 109121414B 2022/07/05

[51]  Classificação : C07K16/28, A61K39/00, A61P9/00, 

A61P37/06

[54]  Título : 吡

 Compostos de «benzopyrazole» e seus análogos.

[57]  Resumo : I

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/02/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/289653

[21]  N.º : J/006404

[22]  Data de pedido : 2022/08/23

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING 

COMPANY LTD.

  Endereço : 234 Church Street Suite 301 New 

Haven, CT 06520, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : V

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780044939.X

Data de pedido 2017/05/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 109890387B 2022/06/14

[51]  Classificação : A61K31/428, C07D277/82

[54]  Título : 

 Uso de agentes moduladores de ácido glutâmico com 

imunoterapia para tratar cancro.

[57]  Resu mo : PD-1

PD-L1 CTLA-4
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tr igr i luzole

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/05/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/339,433

[21]  N.º : J/006405

[22]  Data de pedido : 2022/08/23

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 Farsight Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 201203

85 79

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110951301.2

Data de ped ido 2021/04/15 N.º de 

anúncio da concessão CN 113694177B 2022/06/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 38 /13,  A61P11 /0 0 , 

A61P31/12, A61P31/04, A61P31/10, A61P31/14

[54]  Título : 

 Prevenção e tratamento de lesões de órgãos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/04/15  China

N.º PCT/CN2020/084820

 2021/03/18  China N.º PCT/CN2021/081574

[21]  N.º : J/006406

[22]  Data de pedido : 2022/08/23

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : C , J , E , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680015787.6

Data de ped ido 2016/06/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 107531788B 2022/06/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/32 , 

C12N15/13, A61P35/00

[54]  Título : HER2

 Anticorpos tr iespecíf icos para especif icidade de 

HER2 e de receptor da barreira hematoencefálica e 

métodos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : HER2

(BBB-R)

[30]  P r ior id ade : 2015/06/24  Un i ão 

Europeia N.º 15173640.2

[21]  N.º : J/006407

[22]  Data de pedido : 2022/08/23

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , P , C , C

, S – , R , C , V

, P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680057465.8

Data de ped ido 2016/09/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 108602887B 2022/06/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/4 0 , 

C07K16/30

[54]  Título : TNF

 Anticorpos biespecí f icos para especi f ic idade de 

receptor de TNF costimulatório.

[57]  Resumo : 

(a)

(b) TNF

(c)

Fc

[30]  P r ior id ad e : 2015/10/02  Un i ão 

Europeia N.º 15188095.2
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 2 0 16 / 0 5 / 1 9  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 16170363.2

[21]  N.º : J/006408

[22]  Data de pedido : 2022/08/23

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereç o : 777 Old Saw M i l l R iver Road, 

Tarrytown, NY 10591, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J , V , A J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780035121.1

Data de ped ido 2017/04/07 N.º de 

anúncio da concessão CN 109789194B 2022/08/02

[51]  Classificação : A61K39/00, A61P3/06, C07K16/22

[54]  Título : ANGPTL8 ANGPTL3

 Método para tratar hiperlipidemia com um inibidor de 

ANGPTL8 e um inibidor de ANGPTL3.

[57]  Resumo : 

8 A NGP T L8

3 ANGP TL3

A NGP TL8

ANGPTL3

FH heFH hoFH

[30]  Prioridade : 2016/04/08  Estados Unidos 

da América N.º 62/319,980

 2017/02/01  Estados Unidos da América

N.º 62/453,110

[21]  N.º : J/006409

[22]  Data de pedido : 2022/08/23

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : C , D , K

, C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680058166.6

Data de ped ido 2016/10/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 108138111B 2022/08/02

[51]  Classificação : C12M1/34, C12M1/36

[54]  Título : 

 Monitoramento de desvios de estado em bioreatores.

[57]  R e s u m o :  

10 4 10 6

10 2

100

M1 ■– 114

■PACO– 116

CO2 ACOʀ-ᴍ-ti
CO2 ACOʀ-ᴇxᴘ- t i

■ pH–C O2

M1 pH

CO2

136 ■– 212 C O2

ACOʙ1-ᴍ- t i ACOʙ 2-ᴍ- t i 104

106 pH pHʙ1- t i 128 ■–

130 214 216 ■PAC O

PACOʙ1- t i PACOʙ1- t i PACO

CO2 ACOʙ1-ᴍ- t i ACOʙ 2-ᴍ-

t i CO2 ACOʙ 1-ᴇxᴘ- t i

ACOʙ 1-ᴇxᴘ- t i CO2

p H– C O2 ■

PACO PACOʙ1- ti PACOʙ2- ti PACO–

116 PACO PACOʀ- t i

130 218

  Figura : 

[30]  P r ior id ade : 2015/10/30  Un i ão 

Europeia N.º 15192387.7

[21]  N.º : J/006410

[22]  Data de pedido : 2022/08/23

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M C , J , J R

, A , N S
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  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780065283.X

Data de pedido 2017/10/31 N.º de 

anúncio da concessão CN 109890829B 2022/07/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D519/00, A61K31/519, 

A61P29/00, A61P35/00

[54]  Título : IRAK4 吡 [1,5a]

 Der ivados de «P yra zolo[1,5a]pyr im id ine» como 

moduladores de IRAK4.

[57]  Resumo : I

-1 酶4(IRAK4)

[30]  Prioridade : 2016/11/02  Estados Unidos 

da América N.º 62/416,550

 2016/11/04  Estados Unidos da América

N.º 62/417,893

[21]  N.º : J/006412

[22]  Data de pedido : 2022/08/23

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 APTINYX INC.

  Endereço : 909 Davis Street, Suite 600, Evanston, 

IL 60201, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780054216.8

Data de ped ido 2017/08/01 N.º de 

anúncio da concessão CN 109661398B 2022/07/05

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D487/20, A61K31/4747, 

A61P25/00

[54]  Título : - - - NMDA

 Moduladores de receptores N M DA de «SPIRO-

LACTAM AND BIS-SPIRO-LACTAM» e usos dos 

mesmos.

[57]  Resumo : NMDA

[30]  Prioridade : 2016/08/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/369,534

[21]  N.º : J/006413

[22]  Data de pedido : 2022/08/24

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 ARENA PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, NY 

10014, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Z J , , 

, A

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880029276.9

Data de pedido 2018/03/01 N.º de 

anúncio da concessão CN 110582271B 2022/06/14

[51]  Classificação : A61K9/20, A61K31/27, A61K9/16, 

A61K9/28, A61K9/48

[54]  Título : PGI2

 Composições compreendendo agonistas de receptores 

PG12 e processos para sua preparação.

[57]  Resumo : 

2- 1r 4r -4- 4-

1

PGI2

2- 1r 4r -4- 4-

1

1

a b c

PGI2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/03/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/465,675

 2017/03/08  Estados Unidos da América

N.º 62/468,832

 2017/06/28  Estados Unidos da América

N.º 62/526,039

 2017/07/10  Estados Unidos da América

N.º 62/530,515

[21]  N.º : J/006414

[22]  Data de pedido : 2022/08/24

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 AGENUS INC.

  E n d e r e ç o :  3 F o r b e s R o a d, L e x i n g t o n, 

Massachusetts 02421, U.S.A.
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  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH 

LTD.

  Endere ç o : St adel hofer s t ra s se 22, Zu r ich 

Switzerland 8001

  Nacionalidade :  Suíça

[73]  Titular : -

 M EMOR I A L SLOA N-K ET T ER I NG CA NCER 

CENTER

  Endereço : 1275 York Avenue New York, New 

York 10065, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

– , , , , 

– , , , 

A , , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680039426.5

Data de ped ido 2016/05/06 N.º de 

anúncio da concessão CN 108137686B 2022/06/17

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : OX40

 Anticorpos anti-ox40 e métodos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : OX40

(OX40)

OX40 OX40

OX40

OX40

OX40

OX40 OX40

OX40

OX40 OX40

[30]  Prioridade : 2015/05/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/158,515

 2015/05/13  Estados Unidos da América

N.º 62/161,198

 2015/12/02  Estados Unidos da América

N.º 62/262,373

 2016/04/15  Estados Unidos da América

N.º 62/323,458

[21]  N.º : J/006415

[22]  Data de pedido : 2022/08/24

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 MEDSHINE DISCOVERY INC.

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202080025867.6

Data de ped ido 2020/03/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 113825750B 2022/07/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D405/12, C07D405/10, 

A61K31/435, A61K31/40, A61P3/04, A61P3/10

[54]  Título : SGLT1 苷

 Derivado de glicosídeo como inibidor de SGLT1 e uso 

do mesmo.

[57]  Resumo : SGLT1 苷

SGLT1

(II)

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/03/29  China

N.º 201910251853.5

 2019/11/13  China N.º 201911104949.5

 2020/02/20  China N.º 202010105251.1

[21]  N.º : J/006416

[22]  Data de pedido : 2022/08/24

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010074264.7

Data de ped ido 2020/01/22 N.º de 

anúncio da concessão CN 111484555B 2022/07/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/4 6 ,  C12N15/13, 

A61K39/395, A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : CD3 CD20 肽

 Novo s c omplexo s de pol ipept ídeo s C D3/C D20 

biespecíficos.

[57]  Resumo : 

C D3xC D20 肽

CD3xCD20 肽
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CD3xCD20 肽

CD3xCD20 肽

苷 苷

CD3xCD20 肽

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/01/28  China

N.º 201910080405.3

 2019/01/28  China N.º PCT/CN2019/073418

[21]  N.º : J/006420

[22]  Data de pedido : 2022/08/29

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 Kabushikikaisha Miyako Roller Kogyo

  Endereço : 5-14-30, Tozuka, Kawaguchi-sh i, 

Saitama-ken, 3330811, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Seiji Machida,  

Nariyasu Machida,  Tomomi Nakamoto, 

 Keiji Terao,  Yoshiyuki Ishida,  

Ryuichi Takahashi

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910665986.7

Data de ped ido 2019/07/23 N.º de 

anúncio da concessão CN 110777535B 2022/06/24

[51]  Classificação : D06M15/03, D06M11/74

[54]  Título : DLC CD 着 DLC CD 着

 Substrato fixo por DLC e CD e produto fixo por DLC 

e CD.

[57]  Resumo : DLC CD

着

着DLC DLC 着 着

CD DLC CD 着 DLC

CD 着

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/07/31  Japão

N.º 2018-143669

[21]  N.º : J/006421

[22]  Data de pedido : 2022/08/29

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , P J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680049820.7

Data de ped ido 2016/08/26 N.º de 

anúncio da concessão CN 108026180B 2022/06/07

[51]  Classificação : C07K16/44, G01N33/53

[54]  Título : 

 Anticorpos «anti-hypusine» e seus usos.

[57]  Resumo : 

肽

[30]  Prioridade : 2015/08/28  Estados Unidos 

da América N.º 62/211,642

[21]  N.º : J/006423

[22]  Data de pedido : 2022/08/29

[24]  Data de despacho : 2022/10/11

[73]  Titular : 

 HAKUSHINKOUSEIKAI FOUNDATION

  Endereço : 1-9-5, Kudankita, Chiyoda-Ku, Tokyo 

1020073, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[73]  Titular : 

 IMMUNO GENEX,INC

  Endereço : Kisukekudankita Building, 1-4-7, 

Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811217345.7

Data de ped ido 2013/02/08 N.º de 

anúncio da concessão CN 109536446B 2022/08/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12N5/0786, C12N5/0784, 

A61K39/00, A61P35/00

[54]  Título : 

 Agente de proliferação de monócitos, meio de cultura 

para proliferação de monócitos, método para produção 

de monócitos.

[57]  Resumo : 
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Flt-3L IL-3 IF N-γ

Flt-3L

IL-3 I F N-γ

GM-CSF

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2012/02/10  Japão

N.º 2012-027332

發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001752

  N.º de pedido inicial : 

 I/001265

[22]  Data de pedido : 2014/03/11

[71]  Requerente : CFPH, LLC

  Endereço : 110 East 59th Street, New York, NY 

10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Paul Williams, Phillip L. Flaherty, 

Q u i n t o n S i n g l e t o n, K a t h l e e n Ta m, M a t t h ew 

Morrissette

[51]  Classificação : A63F13/21, G07F17/32, G06F3/01

[54]  Título : 

 Dispositivo destinado aos jogos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/11  Estados Unidos 

da América N.º 61/776,748

 2013/03/15  Estados Unidos da América

N.º 13/837,224

 2013/07/15  Estados Unidos da América

N.º 13/942,146

[21]  N.º : I/001753

  N.º de pedido inicial : 

 I/001159

[22]  Data de pedido : 2012/08/21

[71]  Requerente : CFPH, LLC

  Endereço : 110 East 59th Street, New York, NY 

10022, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Phillip Flaherty, Andrew Garrood

[51]  Classificação : A63F13/00, G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de processamento informático e d ig ita l 

envolvendo as comunicações entre programas ou 

entre processos em relação aos d isposit ivos de 

entretenimento e riscos nos jogos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/08/22  Estados Unidos 

da América N.º 61/526,050
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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 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.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001642 2022/10/12 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

I/001724 2022/10/12 CFPH, LLC 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

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000333

[22]  Data de pedido : 2021/04/20

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

[51]  Classificação : A61G5/04

[54]  Título : 

 Cadeira de rodas eléctricas móveis omnidireccionais 

de anti-col isão e velocidade var iável com sensor 

infravermelho inteligente.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Aviso

Despacho n.º 1/DICJ/2022

Ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), dos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direcção 
e chefia), da alínea 6) do artigo 4.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 19/2021 (Organização e funcionamento da Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos), e do n.º 3 do Despacho 
do Secretário para a Economia e Finanças n.º 67/2020, publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 24, II Série, de 10 de Junho de 2020, determino o 
seguinte:

1. Delego e subdelego na chefe do Departamento de Estudos 
de Jogos e de Ligação, Tou Chi Iau, ou em quem a substitua na 
sua ausência, falta ou impedimento, as seguintes competências:

1) Autorizar os pedidos de interdição de entrada nos casinos 
da Região Administrativa Especial de Macau, nos termos do 
artigo 6.º da Lei n.º 10/2012, alterada pela Lei n.º 17/2018 — 
«Condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casi-
nos», bem como a renovação e revogação dessa interdição;

2) Autorizar os pedidos de entrada nos casinos inerentes à 
investigação académica ou a actividades associativas, nos ter-
mos da alínea 3) do n.º 3 do artigo 2.º da mesma lei;

3) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
à boa execução das decisões referidas nas alíneas anteriores;

博 彩 監 察 協 調 局

通 告

1/DICJ/2022

15/2009

26/2009

19/2021

67/2020

 

17/2018 10/2012

更正

Rectificações

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/098198

N/098199

2015 6 3 22

Endereço (B.O. da R.A.E.M. n.º 22, 

II Série, de 3 de Junho de 2015)

176

7

176

7 1

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 13 de Outubro de 2022. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $437,500.00
(Custo desta publicação $ 437 500,00)
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2/DICJ/2021

 

 $2,958.00

科 學 技 術 發 展 基 金

名 單

6/2011

獎勵等級 獲獎人 項目名稱

4) Justificar ou injustificar faltas dos trabalhadores das sub-
unidades correspondentes, nos termos da lei; 

5) Autorizar o gozo de férias dos trabalhadores das subuni-
dades correspondentes e decidir sobre pedidos de alteração e 
de antecipação do gozo das mesmas, com excepção do pessoal 
de chefia;

6) Decidir sobre pedidos de acumulação ou transferência de 
férias por motivos pessoais ou por conveniência de serviço dos 
trabalhadores das subunidades correspondentes, com excepção 
do pessoal de chefia.

2. A presente delegação e subdelegação de competências são 
feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

4. É revogado o n.º 5 do Despacho n.º 2/DICJ/2021, publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 48, II Série, de 22 de Novembro de 2021.

5. São ratificados todos os actos praticados pela chefe do De-
partamento de Estudos de Jogos e de Ligação Tou Chi Iau no 
âmbito das competências ora delegadas e subdelegadas desde 9 
de Setembro de 2022.

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 21 de Outubro de 2022).

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 25 de 
Outubro de 2022.

O Director, Adriano Marques Ho.

(Custo desta publicação $ 2 958,00)

FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS 

E DA TECNOLOGIA

Lista

Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 13.º do Regulamento 
Administrativo n.º 6/2011 (Regulamento dos Prémios para o 
Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia), é publicada a 
lista de Contemplados com os Prémios de Ciência e Tecnologia 
do ano de 2022, aprovada pelo Chefe do Executivo:

1. Prémio de Ciências da Natureza:

Prémio 
Classificado

Premiados Designação do Projecto

Segundo lugar Xing Gui Chuan, 
Tang Zi Kang, 
Liang Chao, Guo 
Jia

Investigation of Excellent 
Optoelectronic Proper-
ties of Metal-Halide 
Perovskites
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獎勵等級 獲獎人 項目名稱
Prémio 

Classificado
Premiados Designação do Projecto

Segundo lugar Zhang Kang, Fok 
Man Son, Li Ting

The Mechanism and Key 
Techniques of Diagnosis 
and Treatment of CO-
VID19 Infection Based 
on Artificial Intelligence 
and Multiomics

Segundo lugar Song Yong Hua, 
Wong Man Chung, 
Zhang Hong Cai, 
Dai Ning Yi, Lao 
Keng Weng

Integrated Urban Energy 
System Operation and 
Power Quality Manage-
ment Theory and Metho-
dology

Segundo lugar Zhang Xiao Ping, 
Xu Yi

Scientific Discoveries in 
Lunar and Martian Sur-
face Environment Study

Segundo lugar Zhu Lei, Liu Neng 
Wu, Duan Jun 
Bing

Research on Novel 
Multimode Antennas for 
Application in Low-Cost 
IoT Communication

Segundo lugar Wang Rui Bing, 
Lee Ming Yuen, 
Gao Cheng

«Supramolecular Cell» 
Based Drug Delivery Sys-
tem for Targeted Therapy 
of Inflammatory Disease 
and Cancer

Terceiro lugar Zhu Yi Zhun Discovery, Clinical 
Translation and Indus-
trialization of New Drugs 
for the Treatment of 
Inflammation and Immu-
nomodulation

Terceiro lugar Zhou Jian Tao, Li 
Yuan Man, Tian 
Jin Yu, Wu Hai 
Wei

Developing Key Techno-
logies for Multimedia Fo-
rensics and Security over 
Online Social Networks

Terceiro lugar Li Jian Qing, Shu 
Yi Qing, Hu Hai 
Guo, Zhang Ying 
Fang

Frontier Exploration 
of Key Components for 
Optical Chips

Terceiro lugar Ma Shao Dan, 
Shi Zheng, Zhang 
Huan, Wu Xian 
Da, Gong Shi Qi

Analysis and Optimal 
Design of Massive MIMO 
Systems

Terceiro lugar Vong Seak Weng, 
Jin Xiao Qing

High Order Numerical 
Methods for Differential 
Equations with Fractio-
nal Derivatives
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獎勵等級 獲獎人 項目名稱

zeta

獎勵等級 獲獎人 項目名稱

冲

2. Prémio de Invenção Tecnológica:

Prémio 
Classificado

Premiados Designação do Projecto

Segundo lugar Chan Chi Hang, 
Chen Yong, 
Zhang Ming Lei, 
Yin Jun, Mak Pui 
In

Ultimately Efficient Elec-
tronic Chips Enabling 
a Carbon-neutral Zeta-
-scale Data Exchange 
Capability

Segundo lugar Wong Fai, Liu Xue 
Bo, Chao Sam

Linguistics-Driven 
Neural Machine Trans-
lation Model and Its 
Application in Chinese-
-Portuguese Machine 
Translation System

Terceiro lugar Sun Guo Xing, 
Liang Rui

Nano Foam Concrete

Terceiro lugar Mak Pui In, Jia 
Yan Wei, Law 
Man Kay, Rui 
Paulo da Silva 
Martins

Digital Microfluidic 
System for Point-of-Care 
Nucleic Acids Detection

Terceiro lugar Xu Qing Song Development and Appli-
cation of High-Through-
put Bio-Micromanipula-
tion Robotic Systems

Terceiro lugar Shu Lian Jie Regularization Techni-
ques for High-dimensio-
nal Portfolio Optimiza-
tion and Index Tracking

3. Prémio de Progresso Científico e Tecnológico:

Prémio 
Classificado

Premiados Designação do Projecto

Segundo lugar Pang Yiu Kwong, 
Leong Iam Chong, 
Lo Kai Jone

Advanced Technology 
and Application on Di-
saster Mitigation, Inspec-
tion and Strengthening of 
Metal Building Cladding 
System

Terceiro lugar Xu Qing Song, 
Tam Lap Mou

Development and Ap-
plication of Intelligent 
Disinfection Robots

Terceiro lugar Im Sio Kei, Tse 
Tan Sim, Zhang 
Yun Feng, Hoi 
Lap Man

Chinese-Portuguese-
-English Neural Machine 
Translation Platform

Terceiro lugar Che Ian, Chen 
Mei Wan, Lin 
Zhong Qiu, Choi 
Ka Wai

The Establishment and 
Popularized Application 
of the Diagnosis and 
Treat  ment System for 
Female Pelvic Floor Dys-
function in Macao
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獎勵等級 獲獎人 項目名稱

 煕

 $6,614.00

統 計 暨 普 查 局

通 告

411-417

411-417

http://www.

dsec.gov.mo/ http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,779.00

Prémio 
Classificado

Premiados Designação do Projecto

Terceiro lugar Lei Jian, Chen 
Kai, Si Tou Wai 
Meng

Research and Applica-
tion of Information Tech-
nology for Bus Travel in 
Macao

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnolo-
gia, aos 18 de Outubro de 2022. 

O Presidente do Conselho de Administração, Chan Wan 
Hei.

(Custo desta publicação $ 6 614,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de dois lugares vagos do quadro, e de um lugar vago, em 
regime de contrato administrativo de provimento, de adjunto-
-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-téc-
nico, área de apoio técnico-administrativo geral, da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), e dos que vierem 
a verificar-se até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 50, II Série, de 9 de Dezembro de 2020, 
a entrevista de selecção, com a duração de 20 minutos, terá 
lugar entre 14 e 28 de Novembro de 2022, e será realizada na 
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, sita na Alame-
da Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty 
Plaza», 16.º andar, Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-
vista de selecção, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos serão afixadas, na Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edif. Dynasty Plaza, 17.º andar, Macau, podendo 
ser consultada no local indicado, dentro do horário de expe-
diente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-
-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como na página electrónica 
destes Serviços (http://www.dsec.gov.mo/) e na página electró-
nica dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 26 de 
Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 779,00)
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消 費 者 委 員 會

通 告

03-2022-IE

21/2021 14/2016

2/2021 14/2009

1. 

2. 

3. 

2 / 2 0 21

4/2017 14/2009

1 280

4. 

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais comum

(N.º de Ref. do Concurso: 03-2022-IE)

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Eco-
nomia e Finanças, de 21 de Outubro de 2022, e nos termos do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 21/2021, e da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, se encontra aberto 
o concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, comum, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para a admissão de vinte inspectores de 2.ª classe estagiários, 
com vista ao preenchimento de oito vagas de inspector de 2.ª 
classe, l.º escalão, da carreira de inspector, do quadro do pessoal 
do Conselho de Consumidores, e dos que vierem a verificar-se, 
neste Conselho, na mesma forma de provimento, até ao termo 
da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão 
uniformizada e consiste na avaliação das competências neces-
sárias ao exercício de funções de inspector.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se no Conselho 
de Consumidores, na mesma forma de provimento, na mesma 
carreira, categoria e área funcional.

2. Conteúdo funcional

Fiscalizar o cumprimento do disposto na legislação de que o 
Conselho de Consumidores é entidade fiscalizadora; instruir 
os processos e propor as sanções aplicáveis quando verificar a 
prática de infracções.

3. Vencimento, direitos e regalias

O inspector de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 280, ní-
vel 1, da tabela indiciária, constante do mapa 9 do anexo I da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021 
e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
regime geral da Função Pública.

4. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam o ensino 
secundário complementar e reúnam os demais requisitos ge-
rais 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 
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21/2021

14/2016

5. 

5.1 

5.2 4/2021

$300.00

5.2.1 

26

5

5.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

do prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 15 de 
Novembro de 2022) e se encontrem nas situações indicadas no 
n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renumera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

5. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

5.1 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 (de 4 de Novembro de 2022 até 15 de 
Novembro de 2022);

5.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação da «Fi-
cha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências 
Profissionais ou Funcionais», aprovada por Despacho do Secre-
tário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, acompanhado 
dos documentos comprovativos dos requisitos de candidatura, 
e o pagamento da taxa de candidatura no valor de $300,00 
(trezentas patacas). Estão isentos de pagamento da taxa de 
candidatura os candidatos que, no acto de apresentação da 
candidatura, se encontrem em situação de carência económica 
devidamente comprovada pelo Instituto de Acção Social. A 
verificação da situação de carência económica é efectuada no 
momento de apresentação da candidatura pelo serviço público 
ou através do sistema do serviço electrónico de apresentação 
de candidaturas, consoante seja apresentada em suporte papel 
ou electrónico.

5.2.1 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 candida-
turas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 
as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), na Avenida de Horta e Costa, n.º 26, Edf. Clementina 
A.L. Ho, 5.º andar, Macau, e o pagamento da taxa de candida-
tura pode ser efectuado mediante numerário, cheque ou ordem 
de caixa.

5.2.2 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 aplica-
ção do telemóvel «Conta Única de Macau»). O pagamento da 
taxa requerida deve ser efectuado no mesmo momento (através 
da plataforma de pagamento online da «GovPay»).

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora. 
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6. 

6.1 

a

b

6.2 21/2021

14/2016

6.3 6.1

a b

6.4 6.1 a b 6.2

6.5 6.1 a b

6.2

6.6 

6.7 

6.8 6.1 a b 6.2

7. 

7.1 

a  

b  

7.2 

6. Documentos a apresentar na candidatura

6.1 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;

6.2 Os candidatos que se encontrem numa das situações 
referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do artigo 12.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, devem apresentar cópia do registo 
biográfico ou do certificado da sua situação funcional, emitidos 
pelo Serviço a que pertencem.

6.3 Os candidatos vinculados à função pública ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos comprovativos referidos 
nas alíneas a) e b) do ponto 6.1, se os mesmos já se encontrarem 
arquivados nos respectivos processos individuais, devendo ser 
declarado tal facto na apresentação da candidatura.

6.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a) e b) do ponto 6.1 e dos documentos referidos no pon-
to 6.2 podem ser simples ou autenticadas.

6.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do ponto 6.1 
ou dos documentos referidos no ponto 6.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 
final de candidatos.

6.6 A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais» acima referida 
pode ser descarregada na página electrónica da Imprensa Ofi-
cial ou adquirida, mediante pagamento, na mesma.

6.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

6.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a) 
e b) do ponto 6.1 e no ponto 6.2, deve entregar os originais ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento.

7. Métodos de selecção para estágio

7.1 São métodos de selecção para estágio os seguintes:

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 — Entrevista de selecção, com ca-
rácter eliminatório.

7.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído.
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7.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 100, passarão todos à en-
trevista de selecção.

7.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conhe-
cimentos forem em número igual ou superior a 100, passarão 
à entrevista de selecção os candidatos aprovados que se en-
contrem nos primeiros cem lugares, por ordem decrescente de 
classificação. No caso de haver mais do que um candidato com 
a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 
passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual-
dade de classificação.

8. Objectivos dos métodos de selecção 

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício das funções a que se candidatam;

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. 

9. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham clas-
sificação inferior a 50 valores nas provas eliminatórias ou na 
classificação final.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

10. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 60%;

Entrevista de selecção = 40%.

11. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

12. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 
da realização das provas dos métodos de selecção e as listas clas-
sificativas intermédias e final são afixados no quadro de avisos 
do Conselho de Consumidores, sito na Avenida de Horta e Cos-
ta, n.º 26, Edf. Clementina A.L. Ho, r/c, Macau, e colocados na 
página electrónica dos concursos da função pública, em https://
concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do 
Conselho de Consumidores, em http://www.consumer.gov.mo/.
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15. 

8/2005

16. 

13. Programa das provas

13.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

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

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

13.4 Código do Processo Administrativo Contencioso, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro;

13.5 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

13.6 Lei n.º 14/2009 — Regime das Carreiras dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 2/2021;

13.7 Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 de Outubro — Regime 
Geral das Infracções Administrativas e Respectivo Procedi-
mento;

13.8 Lei n.º 9/2021 — Lei de Protecção dos Direitos e Inte-
resses do Consumidor;

13.9 Regulamento do Centro de Mediação e de Arbitragem 
de Conflitos de Consumo de Macau, vigente;

13.10 Organização e funcionamento do Conselho de Consu-
midores, assim como conhecimentos no seu âmbito da actuação;

13.11 Actualidades gerais e conhecimentos gerais da sociedade;

13.12 Técnicas de elaboração de informações, propostas e 
outros documentos oficiais.

Na prova de conhecimentos, aos candidatos apenas é per-
mitida a consulta da legislação constante do programa das 
provas referido no presente aviso (na sua versão original, sem 
qualquer apontamento escrito ou anotação), não podendo 
utilizar máquina calculadora ou consultar, de qualquer forma 
(incluindo a utilização de produtos electrónicos), outros livros 
ou informações de referência.

14. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

15. 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».

16. Regime de estágio

Para mais pormenores, consultem o Regulamento do Estágio 
para Inspectores do Conselho de Consumidores.
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附件

消費者委員會督察實習規章

第一章

一般規定

16.1 O estágio tem a duração de seis meses.

16.2 A frequência do estágio faz-se num dos seguintes regimes:

16.2.1 Em regime de contrato administrativo de provimento, 
tratando-se de não funcionários, sendo remunerados pelo ín-
dice correspondente ao previsto para o 1.º escalão do grau 1 da 
carreira de inspector, diminuído de 20 pontos da tabela indici-
ária, ou seja, índice 260;

16.2.2 Em regime de comissão de serviço, tratando-se de 
funcionários, mantendo o vencimento de origem se este for su-
perior ao previsto na alínea anterior.

16.3 Para demais assuntos relativos ao estágio, consultem 
o Regulamento do Estágio para Inspectores do Conselho de 
Consumidores, anexado ao presente aviso.

17. Composição do júri:

Presidente: Leong Pek San, presidente da Comissão Executiva.

Vogais efectivos: Ao Weng Tong, vogal a tempo inteiro, subs-
tituto, da Comissão Executiva; e

Lam Chou Hin, técnico especialista.

Vogais suplentes: Che Kin Kuan, técnica especialista; e

Cheok Mei Na, técnica de 2.ª classe.

Conselho de Consumidores, aos 26 de Outubro de 2022.

A Presidente da Comissão Executiva, Leong Pek San.

––––––––––

ANEXO

Regulamento do Estágio para Inspectores do Conselho de 
Consumidores

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Âmbito

O estágio para ingresso na carreira de inspector do Conselho 
de Consumidores obedece ao disposto no presente regulamen-
to e às regras fixadas no plano de estágio.

Artigo 2.º

Estrutura do estágio

1. O estágio inclui duas fases:

1) Curso de formação teórica;

2) Curso de formação prática.
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2. O curso de formação teórica pode compreender:

1) Conhecimentos teóricos;

2) Seminários, encontros, palestras e visitas de estudo;

3) Trabalhos de pesquisa e investigação.

3. Os cursos de formação e as actividades referidas no núme-
ro anterior são integrados no plano de estágio de acordo com o 
programa e a finalidade do curso de formação, ou segundo as 
directrizes determinadas pelo júri de estágio.

4. O curso de formação teórica visa ministrar aos estagiários 
os conhecimentos teóricos e práticos necessários ao exercício 
da função inspectiva.

5. O curso de formação prática visa inteirar os estagiários do 
ambiente real de trabalho, no âmbito dos métodos de trabalho 
das respectivas funções, por forma a prepará-los para o desem-
penho da acção inspectiva.

6. A frequência do curso de formação teórica com aproveita-
mento é condição necessária para a passagem à fase de curso 
de formação prática.

7. Antes da conclusão do estágio, o estagiário deve apresentar 
um relatório individual sobre a actividade desenvolvida na fase 
de curso de formação prática, sendo-lhe autorizada, para a sua 
elaboração, dispensa de estágio durante os últimos cinco dias do 
último período desta fase, a determinar pelo respectivo júri.

Artigo 3.º

Objectivo

1. Constitui objectivo do estágio proporcionar o ingresso na 
carreira de inspector do Conselho de Consumidores.

2. No final do curso de formação teórica, o estagiário deve 
estar apto a:

1) Descrever a estrutura orgânica do Conselho de Consumi-
dores;

2) Dominar os conhecimentos ministrados no curso;

3) Explicar e compreender os institutos jurídicos que regu-
lam a função do Conselho de Consumidores;

4) Enunciar os poderes e deveres funcionais de inspector.

3. No final do estágio, o estagiário deve ser capaz de:

1) Adaptar-se à função de inspector do Conselho de Consu-
midores;

2) Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos no curso 
de formação;

3) Desenvolver o espírito de trabalho em equipa;

4) Adequar os princípios deontológicos ao desenvolvimento 
das suas tarefas concretas.
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第二章

實習員的權利與義務

Artigo 4.º

Plano de estágio

O plano de estágio a aprovar pelo presidente da Comissão 
Executiva do Conselho de Consumidores, inclui, nomeada-
mente, as seguintes matérias:

1) A conformação temporal das fases do estágio, de acordo 
com o limite de duração fixado no artigo 21.º do presente regu-
lamento;

2) A distribuição dos tempos lectivos por disciplinas do cur-
so de formação teórica;

3) A indicação do local onde decorre, total ou parcialmente, 
o estágio;

4) A distribuição dos estagiários em grupos ou turmas;

5) A definição das exigências a que deve obedecer a elabora-
ção do relatório individual do curso de formação prática;

6) A definição dos factores de avaliação constante da «Ficha 
de Avaliação do Curso de Formação Prática» e respectivo coe-
ficiente de ponderação.

Artigo 5.º

Início do estágio

O estágio tem início em data a anunciar após publicação da 
lista de classificação final dos candidatos aprovados nas provas 
de acesso ao estágio.

Artigo 6.º

Programas

Os programas dos cursos de formação teórica e prática cons-
tam do anexo ao presente regulamento.

CAPÍTULO II

Direitos e deveres dos estagiários

Artigo 7.º

Renumeração e forma de provimento dos estagiários

A frequência do estágio faz-se num dos seguintes regimes:

1) Em regime de contrato administrativo de provimento, tra-
tando-se de não funcionários, sendo remunerados pelo índice 
correspondente ao previsto para o 1.º escalão do grau 1 da car-
reira de inspector, diminuído de 20 pontos da tabela indiciária.

2) Em regime de comissão de serviço, tratando-se de funcio-
nários, mantendo o vencimento de origem se este for superior 
ao previsto na alínea anterior.
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87/89/M

Artigo 8.º

Funções

1. O estagiário não goza de competência inspectiva, tendo as 
actividades de que seja incumbido carácter meramente forma-
tivo, sendo realizadas sob a direcção, supervisão e responsabi-
lidade do orientador de estágio.

2. O disposto no número anterior é especialmente aplicável às 
actividades de fiscalização e à realização de visitas de inspecção, 
à notificação de infractores, ao levantamento de autos de notícia 
e à elaboração de relatório de incidentes, podendo todavia o es-
tagiário ser arrolado como testemunha dos mesmos.

Artigo 9.º

Assiduidade e sigilo

1. O estagiário está obrigado à frequência, com assiduidade 
e pontualidade, das sessões de formação e das restantes activi-
dades que integram o estágio, devendo justificar, por escrito, as 
suas ausências e os seus atrasos.

2. Os estagiários estão sujeitos ao dever de sigilo relativa-
mente às informações profissionais no âmbito do respectivo 
estágio.

Artigo 10.º

Faltas e seu controlo

1. Considera-se como falta, durante a fase do curso de for-
mação teórica, a não comparência do estagiário a cada uma 
das sessões de formação, no todo ou em parte, ou a não com-
parência a qualquer outra actividade incluída no estágio.

2. No curso de formação teórica, a unidade para a contagem 
das faltas é o tempo lectivo, decorrendo cada unidade entre o 
início e o termo de cada sessão de formação.

3. O registo de presença dos estagiários faz-se mediante a 
assinatura de folhas de presença que são recolhidas logo após o 
início das aulas, considerando-se falta de uma sessão de forma-
ção para os que não assinaram.

4. Na fase de curso de formação prática, a unidade para a 
contagem das faltas é o dia, equivalendo a uma falta a ausência 
de 15 minutos ou superior num dia.

Artigo 11.º

Competência para a justificação de faltas

1. Compete ao presidente do júri de estágio decidir sobre a 
justificação das faltas dadas ao longo do estágio.

2. A justificação das faltas é feita pelo estagiário, sendo apli-
cável o regime constante no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro.

3. As faltas dadas pelos estagiários em comissão de serviço 
são comunicadas aos serviços de origem.
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第三章

培訓人員

Artigo 12.º

Consequências das faltas

1. As faltas em número igual ou superior a 5% do total das 
sessões de formação no curso de formação teórica ou dos dias 
no curso de formação prática, determinam a perda de frequên-
cia do estágio e o consequente termo do seu provimento.

2. O preceituado no número anterior aplica-se igualmente 
sempre que o número das faltas sejam igual ou superior a 5% 
do total de sessões de formação por cada disciplina do curso de 
formação teórica.

3. Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2, as faltas justificadas 
são contadas com base no seu número a multiplicar pelo coefi-
ciente 0,5.

4. Para efeitos do disposto no presente artigo, o gozo de 
férias a que os estagiários tenham direito não deve coincidir 
com a duração definida no estágio, sendo contadas como faltas 
justificadas nos casos em que seja necessário o gozo das férias 
durante o período do estágio já definido.

CAPÍTULO III

Pessoal formador

Artigo 13.º

Formador e orientador de estágio

1. Os formadores do curso de formação teórica e os orienta-
dores de estágio do curso de formação prática são recrutados, 
preferencialmente, de entre trabalhadores do Conselho de 
Consumidores de reconhecida idoneidade técnica e competên-
cia profissional.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior e sempre 
que as circunstâncias o justifiquem, o curso de formação teó-
rica pode ser ministrado recorrendo aos serviços de entidade 
pública vocacionada para acções de formação.

Artigo 14.º

Funções

1. Os formadores desempenham essencialmente as seguintes 
funções:

1) Preparar e dirigir as acções de formação;

2) Acompanhar pedagogicamente os estagiários na sua fase 
de aprendizagem;

3) Elaborar e apresentar programas e sumários relativos às 
matérias ministradas;

4) Organizar e acompanhar os estagiários em visitas de estudo;

5) Participar na organização de seminários, colóquios ou ou-
tras acções formativas;

6) Avaliar os estagiários durante o curso de formação teórica e 
fornecer-lhes periodicamente informações sobre a sua avaliação.



16828    44   2022  11  3 

87/89/M

第四章

評核及評分

2. Os orientadores de estágio desempenham essencialmente 
as seguintes funções:

1) Exercer as funções previstas nas alíneas 1) a 5) do número 
anterior;

2) Prestar apoio aos estagiários na fase do curso de formação 
prática.

Artigo 15.º

Remuneração

1. A remuneração do formador é estipulada de acordo com o 
disposto no artigo 222.º do Estatuto dos Trabalhadores da Ad-
ministração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro.

2. A remuneração do orientador de estágio corresponde à 
estipulada para orientador de estágio, constante da tabela 3 do 
Decreto-Lei acima referido.

Artigo 16.º

Duração do trabalho

1. A unidade para a contagem da duração das acções de for-
mação é a “sessão”, decorrendo cada sessão 60 minutos.

2. São equiparadas a acção de formação as sessões de activi-
dade formativa e as reuniões de avaliação dos estagiários.

CAPÍTULO IV

Avaliação e classificação

Artigo 17.º

Avaliação

1. A avaliação destina-se a apurar os conhecimentos do es-
tagiário, a sua aptidão para a investigação, a sua capacidade de 
exposição oral e escrita e a sua capacidade de inserção na rea-
lidade profissional.

2. Os estagiários são avaliados, tendo em conta as matérias 
ministradas nos cursos de formação teórica e prática, através de:

1) Observação directa;

2) Trabalhos práticos individuais ou de grupo;

3) Prova escrita por disciplina do curso de formação teórica;

4) Relatório individual de actividades do curso de formação 
prática.

3. A avaliação através dos processos previstos nas alíneas 1) 
e 2) do número anterior é da competência dos orientadores de 
estágio do curso de formação prática.

4. A avaliação através dos processos previstos nas alíneas 
3) e 4) do n.º 2 é da responsabilidade do júri de estágio, a qual 
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pode ser coadjuvada, na elaboração da prova, na sua correcção 
ou na apreciação das fichas de notação, pelos respectivos for-
madores e orientadores de estágio.

5. Para cada disciplina do curso de formação teórica é reali-
zada apenas uma prova escrita, cujo conteúdo abrange todas as 
matérias ministradas no curso de formação teórica e que deve 
ser realizada dentro dos 10 dias posteriores ao termo da activi-
dade pedagógica da respectiva disciplina, devendo ser avisados 
os estagiários do local, dia e horário da prova com 48 horas de 
antecedência da sua realização.

6. Durante a prestação das provas escritas do curso de for-
mação teórica, podem os estagiários consultar textos de le-
gislação ou literatura jurídica, técnica e científica, sendo-lhes 
vedado, todavia, o recurso a qualquer meio fraudulento, desig-
nadamente, a troca de impressões sobre o conteúdo da prova, 
sob pena de exclusão da respectiva prova e atribuição de um 
valor de zero.

7. A falta a qualquer prova escrita do curso da formação teó-
rica implica a exclusão da mesma e a atribuição de um valor de 
zero.

8. No final do curso de formação prática, o orientador de es-
tágio avalia os respectivos estagiários de acordo com a ficha de 
avaliação do curso de formação prática.

Artigo 18.º

Classificação

1. A classificação final do curso de formação teórica é a re-
sultante da média aritmética das provas escritas de cada disci-
plina, apresentando-se numa escala de 0 a 100 valores. Consi-
deram-se reprovados os estagiários que obtenham classificação 
inferior a 50 valores, não podendo, por conseguinte, frequentar 
o curso de formação prática, o que implica o termo imediato 
do seu provimento.

2. A classificação do curso de formação prática é calculada 
com base nas notas atribuídas aos factores da ficha de avalia-
ção, bem como nas notas globais constantes no relatório indi-
vidual de actividade do curso de formação prática, apresentan-
do-se numa escala de 0 a 100 valores.

3. A classificação final do estágio é calculada com base nas 
notas obtidas no curso de formação teórica, na ficha de ava-
liação e no relatório individual de actividade do curso de for-
mação prática. Consideram-se reprovados os estagiários que 
obtenham classificação inferior a 50 valores, não podendo, por 
conseguinte, ingressar na respectiva carreira, o que implica o 
termo imediato do seu provimento.

4. A classificação final a que se refere o número anterior é 
calculada de acordo com as seguintes ponderações:

1) Curso de formação teórica — 50%;

2) Ficha de avaliação — 30%;

3) Relatório individual de actividade do curso de formação 
prática — 20%.
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第五章

實習典試委員會

第六章

最後規定

12/2015

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

CAPÍTULO V

Do Júri de estágio

Artigo 19.º

Júri de estágio

1. A constituição do júri de estágio é fixada pelo despacho 
que autorize a respectiva abertura, sendo o júri composto por 
um presidente, dois vogais efectivos e dois vogais suplentes.

2. As deliberações do júri de estágio sobre as notações e ava-
liações finais dos estagiários são obrigatoriamente precedidas 
da obtenção da classificação apresentada pelos formadores e 
respectivos orientadores de estágio.

3. Das reuniões do júri de estágio, convocadas pelo presiden-
te do júri de estágio, são lavradas actas, assinadas por todos os 
presentes, donde constem, sumariamente, os fundamentos da 
classificação efectuada.

Artigo 20.º

Competência

1. Compete ao júri de estágio deliberar sobre a notação e 
classificação dos estagiários.

2. Findos os cursos de formação teórica e prática, o júri de 
estágio elabora as listas classificativas dos estagiários, donde 
também devem constar expressamente o nome dos estagiários 
que não podem ingressar na carreira, por falta de aproveita-
mento ou desistência voluntária.

3. As listas classificativas dos estagiários são homologadas 
por despacho do Chefe do Executivo a publicar no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, devendo 
o provimento nas respectivas vagas respeitar aquela ordem.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

Artigo 21.º

Duração do estágio

O estágio tem a duração de seis meses.

Artigo 22.º

Direito subsidiário

Em tudo o que não se encontre estabelecido no presente 
regulamento, aplicam-se subsidiariamente a Lei n.º 14/2019 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», 
com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 12/2015, n.º 4/2017 
e n.º 2/2021, e o Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», republicado pelo Regula-
mento Administrativa n.º 21/2021.
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附件

實習大綱

理論培訓課程的學科

實踐培訓課程的活動

實踐培訓課程的成績評核表的評核概要

.....................................

 $34,720.00

ANEXO

Programa do estágio

Disciplinas do curso de formação teórica

1. Introdução ao Direito Constitucional e à Lei Básica;

2. Estrutura e funcionamento do Conselho de Consumidores;

3. Noções gerais do Direito Penal e do Processo Penal;

4. Direito do Procedimento Administrativo e regime geral 
das infracções administrativas e respectivo procedimento;

5. Diplomas legais relacionados com os direitos e interesses 
do consumidor;

6. Regime jurídico da função pública;

7. Prática inspectiva e diploma legal aplicável ao exercício 
das funções inspectivas;

8. Palestras.

Actividades do curso de formação prática

1. Participação nos trabalhos práticos;

2. Prática de investigação;

3. Prática de instrução de processos, respectivos procedi-
mentos e circuitos;

4. Introdução aos documentos referentes às rotinas adminis-
trativas;

5. Elaboração de documentos oficiais;

6. Análise e tratamento dos casos frequentes em matéria de 
conflitos de consumo;

7. Aplicação das leis em casos concretos.

Resumo da classificação da ficha da avaliação do 
curso de formação prática

1. Capacidade de absorção de conhecimentos profissionais;

2. Capacidade de adaptação às funções;

3. Interesse no exercício da profissão;

4. Qualidade e eficiência dos trabalhos;

5. Espírito de equipa e relações interpessoais no trabalho;

6. Assiduidade;

7. Espírito de iniciativa;

8. Capacidade de reacção.

Pontuação obtida (valor médio): .....................................

(Custo desta publicação $ 34 720,00)
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司 法 警 察 局

通 告

823

823

 

 $1,178.00

三十日告示

 

 $793.00

澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校

通 告

122/2022

93/96/M

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Aviso

Torna-se público que, o concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado, tendo em vista a admissão ao curso de 
formação, para o preenchimento de oito lugares de inspector 
de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal de investigação 
criminal do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Adiministrativa Especial 
de Macau n.º 12, II Série, de 18 de Março de 2020, a entrevista 
profissional será realizada no dia 14 de Novembro de 2022, a 
partir das 9,15 horas, no 16.º andar do Edifício da Polícia Judi-
ciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau. 

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
profissional, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos serão afixadas no dia 3 de Novembro de 2022, na 
Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar do Edifício 
da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Ma-
cau, sendo também disponibilizadas no sítio da internet desta 
Polícia.

Polícia Judiciária, aos 27 de Outubro de 2022. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Ng Chi Hin, filho de Kuan Heng 
Choi que foi auxiliar, 3.º escalão, desta Polícia, requerido os 
subsídios por morte, de funeral e outras compensações pecuniá-
rias, por falecimento deste, todos os que se julgam com direito 
à percepção dos subsídios e outras compensações acima refe-
ridos, devem requerer a esta Polícia, no prazo de trinta dias, 
a contar da data da publicação do presente édito no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a fim de 
deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, 
será resolvida a pretensão do requerente, findo que seja esse 
prazo.

Polícia Judiciária, aos 25 de Outubro de 2022.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 793,00)

ESCOLA SUPERIOR DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 

DE MACAU

Aviso

Faz-se público que, de harmonia com o Despacho n.º 122/2022, 
de 19 de Outubro de 2022, do Ex.mo Senhor Secretário para a 
Segurança, conjugado com o preceituado nos art.os 100.º e 103.º 
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/ / /

1. 

/ / /

2. 

a. 

1

do Regulamento da Escola Superior das Forças de Segurança 
de Macau, aprovado pela Portaria n.º 93/96/M, de 15 de Abril, 
se acha aberto o concurso de admissão para a admissão de 43 
(quarenta e três) alunos ao 19.º Curso de Formação de Oficiais, a 
ministrar na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau 
(ESFSM), com vista ao preenchimento de 15 (quinze) vagas de 
chefe superior do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), 
10 (dez) vagas de chefe superior do Corpo de Bombeiros (CB), 
10 (dez) vagas de inspector superior alfandegário dos Serviços 
de Alfândega (SA) e 8 (oito) vagas de chefe superior da Direc-
ção dos Serviços Correccionais (DSC), sendo:

— Candidatos pertencentes ao quadro de pessoal do CPSP: 
10 (dez) vagas;

— Candidatos pertencentes ao quadro de pessoal do CB: 5 
(cinco) vagas;

— Candidatos pertencentes ao quadro de pessoal alfandegá-
rio dos SA: 5 (cinco) vagas;

— Candidatos pertencentes à carreira do Corpo de Guardas 
Prisionais, do quadro de pessoal da DSC: 4 (quatro) vagas;

— Candidatos não pertencentes aos quadros de pessoal do 
CPSP, do CB, de pessoal alfandegário dos SA e à carreira do 
Corpo de Guardas Prisionais do quadro de pessoal da DSC: 19 
(dezanove) vagas.

Se as vagas destinadas aos candidatos pertencentes aos qua-
dros de pessoal do CPSP, do CB, de pessoal alfandegário dos 
SA e à carreira do Corpo de Guardas Prisionais do quadro de 
pessoal da DSC não forem totalmente preenchidas, poderão 
ser preenchidas pelos candidatos não pertencentes aos quadros 
de pessoal do CPSP, do CB, de pessoal alfandegário dos SA e à 
carreira do Corpo de Guardas Prisionais do quadro de pessoal 
da DSC, tendo, como critério, a classificação final do concurso, 
por ordem decrescente, e vice-versa.

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, que visa o ingresso de alunos 
na ESFSM para a frequência do 19.º Curso de Formação de 
Oficiais, com oito dias úteis de prazo para a apresentação das 
candidaturas (de segunda-feira a sexta-feira das 9,00 horas às 
18,00 horas), a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da RAEM (de 4 
a 15 de Novembro de 2022).

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

A aprovação no concurso de admissão não se reveste de 
qualquer validade para efeitos de admissão a outros concursos.

2. Condições de admissão ao concurso

a. As condições gerais de admissão ao concurso para os 
candidatos não pertencentes aos quadros de pessoal do CPSP, 
do CB, de pessoal alfandegário dos SA e à carreira do Corpo de 
Guardas Prisionais do quadro de pessoal da DSC são as seguintes:

1) Ser residente permanente da Região Administrativa Espe-
cial de Macau (RAEM);
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b. 

1

2 / / /

c. 

3. 

a. 

http://www.fsm.gov.mo

b. 

c. 

d. 

e. 

http://www.fsm.gov.mo

2) Ter idade compreendida entre os 18 e os 25 anos, em 31 de 
Dezembro do ano 2022 (não atingir a idade de 26 anos);

3) Possuir habilitações literárias de 12.º ano de escolaridade 
de qualquer dos sistemas de ensino ministrados na RAEM ou 
11.º ano do ensino secundário (regime de 5 anos), quando este 
corresponda ao último ano de escolaridade de qualquer dos 
sistemas de ensino ministrados na RAEM;

4) Ter, pelo menos, 1,63m de altura para os candidatos mas-
culinos e 1,55m para os candidatos femininos;

5) Não ter sido pronunciado como autor ou cúmplice, em 
qualquer pena de prisão ou de multa pelos crimes de furto, 
burla, roubo, abuso de confiança, difamação ou calúnia ou por 
pertencer a uma associação secreta;

6) Não ter sido pronunciado por crime cometido na quali-
dade de funcionário ou agente, nomeadamente os crimes de 
corrupção, suborno, concussão, peculato e falsificação de do-
cumentos;

7) Não ter sido demitido ou aposentado compulsivamente;

8) Não ter sofrido qualquer outra sanção penal inibidora do 
exercício da função.

b. As condições de admissão ao concurso para os candida-
tos pertencentes aos quadros de pessoal do CPSP, do CB, de 
pessoal alfandegário dos SA e à carreira do Corpo de Guardas 
Prisionais do quadro de pessoal da DSC são as seguintes:

1) Possuir o 11.º ano de escolaridade de qualquer dos siste-
mas de ensino ministrados na RAEM;

2) Ter informação favorável do comandante do CPSP/coman-
dante do CB/Director-geral dos SA/Director da DSC.

c. Os candidatos aprovados no exame de admissão cujas ha-
bilitações literárias são de 11.º ano de escolaridade (incluindo o 
ensino secundário de regime de 5 anos) necessitam de frequen-
tar o curso vestibular de preparação a ser ministrado nesta es-
cola e só serão formalmente admitidos à frequência do Curso 
de Formação de Oficiais após a conclusão com aproveitamento 
no referido curso vestibular.

3. Documentos necessários para a inscrição no concurso

a. Formulário, solicitando admissão ao concurso (pode ser 
adquirido na ESFSM ou na extensão da ESFSM ou através da 
página electrónica das Forças de Segurança de Macau (FSM): 
http://www.fsm.gov.mo);

b. Original e fotocópia do Bilhete de Identidade de Residen-
te Permanente da RAEM;

c. Certidão de registo criminal;

d. Original e fotocópia do diploma das habilitações literárias, 
para efeitos de autenticação; ou fotocópia autenticada do mesmo;

e. Declaração, com assinatura reconhecida, passada pelos pais 
ou tutor do candidato, no caso do candidato ser menor, autori-
zar a sua inscrição e posterior admissão à ESFSM (a declaração 
pode ser adquirida na ESFSM e na extensão da ESFSM ou atra-
vés da página electrónica das FSM: http://www.fsm.gov.mo);
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f. 

VISA Master Card

e

M PAY

4. 

a. 

b. 

3 b c

5. 

a. 

1

B 13/2002

f. Os candidatos devem dirigir-se ao local de candidatura 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento do montante de trezentas pa-
tacas como taxa de candidatura (aceitamos em numerário ou 
através das máquinas, nomeadamente por VISA, Master Card, 
UnionPay, Pagamento por Mobile Banking do Banco da Chi-
na, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, UePay, e 
Alipay de Macau ou Mpay). Os candidatos que não efectuarem 
o pagamento da referida taxa não serão admitidos. Contudo, 
estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os candida-
tos que, no acto de apresentação da candidatura, se encontram 
em situação de carência económica devidamente comprovada 
pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação de ca-
rência económica é efectuada no momento de apresentação de 
candidaturas pela ESFSM.

4. Local de inscrição no concurso

a. Para os candidatos não pertencentes aos quadros de 
pessoal do CPSP, do CB, de pessoal alfandegário dos SA e à 
carreira do Corpo de Guardas Prisionais do quadro de pessoal 
da DSC, a inscrição no concurso pode ser efectuada pessoal-
mente, pelo próprio ou por qualquer pessoa (não é necessário 
procuração) na ESFSM sita na Calçada do Quartel em Coloane 
ou na extensão da ESFSM sita na Travessa da Amizade em 
Macau, mediante a entrega da ficha de inscrição assinada pelo 
candidato, os documentos necessários e a efectiva taxa de can-
didatura, os candidatos poderão aceder à página electrónica das 
FSM para efectuar a marcação prévia da data e hora da inscrição;

b. Os candidatos pertencentes aos quadros de pessoal do 
CPSP, do CB, de pessoal alfandegário dos SA e à carreira do 
Corpo de Guardas Prisionais do quadro de pessoal da DSC, a 
inscrição no concurso pode ser efectuada pessoalmente, pelo 
próprio ou por qualquer pessoa (não é necessário procuração) 
na ESFSM sita na Calçada do Quartel em Coloane ou na ex-
tensão da ESFSM sita na Travessa da Amizade em Macau, me-
diante a entrega da ficha de inscrição assinada pelo candidato, 
os documentos necessários e a efectiva taxa de candidatura, 
são dispensados da apresentação dos documentos referidos nos 
n.os b e c do ponto 3, devendo os restantes ser enviados ao júri 
de selecção, pela corporação ou órgão a que pertençam, acom-
panhados do registo biográfico e de uma informação individual 
extraordinária, os candidatos poderão aceder à página electró-
nica das FSM para efectuar a marcação prévia da data e hora 
da inscrição.

5. Exame de admissão

a. O exame de admissão é constituído por 4 fases e, o conteúdo 
das diversas fases é o seguinte:

1) Inspecção médica:

Os candidatos são classificados pelo Júri de Junta de Saúde 
de acordo com o anexo B do Regulamento da Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau, e com o n.º 1 do art.º 14.º 
do Regulamento Administrativo n.º 13/2002 (Regulamenta o 
regime de admissão e frequência do Curso de Formação de 
Instruendos das Forças de Segurança de Macau).
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2) Prova de aptidão física:

a) Para candidatos do sexo masculino:

— Corrida de 80 metros em 11,5 segundos; 

— 5 flexões de braços, na trave (em posição facial);

— Salto em comprimento, sem corrida, de 2 metros;

— Transposição de um muro de 0,90 metros de altura;

— 30 flexões de tronco (abdominais) em 45 segundos;

— Corrida de 2400 metros em 12 minutos. 

b) Para candidatos do sexo feminino:

— Corrida de 80 metros em 14 segundos; 

— Suspensão estática durante 15 segundos;

— Salto em comprimento, sem corrida, de 1,60 metros; 

— Transposição de um muro de 0,60 metros de altura;

— 25 flexões de tronco (abdominais) em 45 segundos ;

— Corrida de 1800 metros em 12 minutos. 

3) Prova de aptidão cultural:

a) Exame escrito de Língua Chinesa ou Portuguesa;

b) Exame de matemática, física e química.

4) Prova de aptidão psicotécnica:

O conteúdo é elaborado pelos peritos de psicotécnica de 
acordo com o requisito prático.

b. Os conteúdos e critérios das provas das diversas fases 
são elaborados de acordo com as disposições constantes do 
Regulamento da Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau. As matrizes das provas estão afixadas no átrio desta 
ESFSM, da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau (DSFSM) e disponíveis na página electrónica das FSM, 
a partir de 11 de Janeiro de 2023.

c. O exame de admissão é realizado no período de Novem-
bro de 2022 a Setembro de 2023.

d. Os resultados das diversas fases do exame de admissão e 
as listas dos candidatos serão afixados no átrio da ESFSM e da 
DSFSM, e os mesmos também podem ser consultados na página 
electrónica das FSM.

e. A fase da inspecção médica é realizada pela Junta de Saúde 
e as restantes fases são realizadas e coordenadas pelo Júri de 
Selecção.

6. Descrição do curso

O 19.º Curso de Formação de Oficiais iniciar-se-á no ano 
lectivo de 2023/2024, terá a duração de 4 anos lectivos seguidos 
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9. 121/2022

10. 

 

 $12,876.00

de um estágio, cuja duração é fixada por despacho de S. Ex.ª o 
Chefe do Executivo e confere o grau de licenciado em ciências 
policiais/grau de licenciado em Engenharia de Protecção e 
Segurança/grau de licenciado em Segurança Prisional, após a 
conclusão com aproveitamento no curso e no estágio.

7. Ingresso na carreira

Terminado com aproveitamento o CFO os aspirantes a oficial 
ingressarão, respectivamente, na classe de oficiais, com o posto 
de chefe superior do CPSP, chefe superior do CB, inspector 
superior alfandegário dos SA ou chefe superior da DSC, de 
acordo com a Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças e 
Serviços de Segurança) e a Lei n.º 7/2006 (Estatuto do Pessoal 
da Carreira do Corpo de Guardas Prisionais), alterada pela Lei 
n.º 7/2021.

8. Índice remuneratório durante a frequência do curso

A remuneração dos alunos do 19.º Curso de Formação de 
Oficias, durante a frequência, será constante nos termos do anexo 
IV a que se refere o n.º 1 do art.º 34 da Lei n.º 13/2021 (Estatuto 
dos agentes das Forças e Serviços de Segurança), e do anexo II a 
que se refere o n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 7/2006 (Estatuto do 
Pessoal da Carreira do Corpo de Guardas Prisionais), alterada 
pela Lei n.º 7/2021 e republicada pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 169/2021, conforme se discrimina:

a. 1.º ano, índice 250;

2.º ano, índice 270;

3.º ano, índice 290;

4.º ano, índice 310.

b. Durante a frequência do estágio, os aspirantes a oficial 
têm direito à remuneração correspondente a índice 340.

c. Os alunos, já pertencentes aos quadros de pessoal do 
CPSP, do CB, de pessoal alfandegário dos SA e à carreira do 
Corpo de Guardas Prisionais do quadro de pessoal da DSC, 
são remunerados pelos índices correspondentes aos postos res-
pectivos, sempre que os índices sejam superiores aos atribuídos 
aos alunos que frequentem o mesmo ano do curso ou ao índice 
dos aspirantes a oficial, durante o estágio.

9. O Júri de Selecção é constituído pelos elementos de-
signados pelo Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 121/2022, de 19 de Outubro de 2022, publicado no Boletim 
Oficial da RAEM n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 2022.

10. A Junta de Saúde é constituída pelos elementos designa-
dos por despacho do Chefe do Executivo que será publicado no 
Boletim Oficial da RAEM.

 Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, aos 27 
de Outubro de 2022.

O Director, Wong Chi Fai, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 12 876,00)
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體 育 局

名 單

24/GP/2018

31/GP/2016

 

 

1.º  .................................................................... 81.47

2.º  .................................................................... 72.05

4/2017 14/2009

23/2017 14/2016

 

 

   

 $ 2,480.00

INSTITUTO DO DESPORTO

Lista

Lista classificativa do estágio

Nos termos do n.º 7 do artigo 16.º do «Regulamento de Es-
tágio para Ingresso na Carreira de Técnico Superior de Saúde 
do Instituto do Desporto», aprovado pelo Despacho do Presi-
dente do Instituto do Desporto n.º 31/GP/2016, de 12 de Julho 
de 2016, com as alterações introduzidas pelo Despacho do 
Presidente do Instituto do Desporto n.º 24/GP/2018, de 18 de 
Julho de 2018, faz-se pública a lista de classificação dos estagiá-
rios respeitante ao concurso externo, de prestação de provas, 
para a admissão de dois lugares de estagiários ao estágio para 
ingresso na carreira de técnico superior de saúde, área fun-
cional dietética, para o preenchimento de um lugar vago no 
quadro, e um lugar vago em regime de contrato administrativo 
de provimento, de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área funcional dietética, da carreira de técnico supe-
rior de saúde do Instituto do Desporto, aberto por despacho da 
Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
de 15 de Outubro de 2020, cujo aviso foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II 
Série, de 28 de Outubro de 2020:

Ordem Candidatos aprovados:  valores

1.º Chao, Chi Ieng ...................................................... 81,47

2.º Wong, Ka Wai ....................................................... 72,05

De acordo com o estipulado nas alíneas 4) e 6) do n.º 2 do 
artigo 7.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 4/2017, concluído o estágio os estagiários são 
ordenados em lista classificativa e o provimento dos candidatos 
aprovados efectua-se de acordo com a ordem estabelecida na 
lista classificativa.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-
ções introduzidas 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 da presente 
lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau, à entidade que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Outubro de 2022).

Instituto do Desporto, aos 13 de Outubro de 2022.

O Júri:

Presidente: Sérgio Rosário da Conceição, director do Centro 
de Medicina Desportiva do Instituto do Desporto.

Vogais efectivos: Ng Chok Peng, técnica superior de saúde 
assessora dos Serviços de Saúde; e

Wong Lai Ian, técnica superior de saúde de 1.ª classe do Ins-
tituto do Desporto.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Card/2022)

O exame final de especialidade em cardiologia foi realizado 
de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Mar-
ço, 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 36, II Série, de 7 de Setembro de 2022, 
e a classificação final do internato complementar foi feita de 
acordo com o cálculo da classificação final do artigo 63.º do 
mesmo decreto-lei, homologada por despacho da Ex.ma Senhora 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Outubro 
de 2022:

Candidata aprovada: valores

 Ho Wa .................................................................................. 16,8

Serviços de Saúde, aos 11 de Outubro de 2022.

O Júri:

Presidente: Dr. De Brito Lima Évora, Mário Alberto, chefe 
de serviço de cardiologia.

Vogais efectivos: Dr.ª Mok Toi Meng, médica consultora de 
cardiologia; e

Dr. Ip Man Fai, médico consultor de cardiologia.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

Anúncios

Concurso Público n.º 20/P/22

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 26 de Outubro de 
2022, se encontra aberto o concurso público para «Prestação 
do serviço de manutenção e reparação do Sistema de Com-
bate a Incêndios aos Serviços de Saúde», cujo programa do 
concurso e o caderno de encargos se encontram à disposição 
dos interessados desde o dia 3 de Novembro de 2022, todos os 
dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na 
Divisão de Aprovisionamento e Economato destes Serviços, 
sita na Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º 
andar C, Macau, onde serão prestados esclarecimentos relativos 
ao concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento 
de $77,00 (setenta e sete patacas), a título de custo das respec-
tivas fotocópias (local de pagamento: Secção de Tesouraria dos 
Serviços de Saúde) ou ainda mediante a transferência gratuita de 
ficheiros pela internet na página electrónica dos S.S. (www.ssm.
gov.mo).

Os concorrentes do presente concurso devem estar presentes 
nos seguintes horários e locais, para efeitos de visita às insta-
lações a que se destina a prestação de serviços objecto deste 
concurso:

衛 生 局

名 單

01/IC-PAF/Card/2022

45/2021

24/2018 178/2019

8/99/M

 

 ................................................................................... 16.8

 De Brito Lima Évora, Mário Alberto

           

 

   

 $1,382.00

公 告

20/P/22

258 3 C

$77.00

www.ssm.gov.mo

:
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時間 地點

2022 11 7 03:00

2022 11 8 03:00

2022 11 9 03:00

2022 11 10 03:00

2022 11 11 03:00

R/C

258 3 C

$96,000.00 /

/

 

 $2,481.00

00822/02-MA.NEUCIR

131/2012

21/2021

14/2016

ht tp://

www.ssm.gov.mo  

 

 $1,144.00

Horários Locais

Às 15,00 horas do dia
7 de Novembro de 2022

Entrada do Departamento de Ins-
talações e Equipamentos do Centro 
Hospitalar Conde de São Januário

Às 15,00 horas do dia
8 de Novembro de 2022

Entrada do Centro de Saúde do 
Tap Seac

Às 15,00 horas do dia
9 de Novembro de 2022

Entrada do Centro de Saúde dos 
Jardins do Oceano

Às 15,00 horas do dia
10 de Novembro de 2022

Entrada do Centro de Saúde da 
Areia Preta (Hac Sa Wan)

Às 15,00 horas do dia
11 de Novembro de 2022

Entrada do Posto de Saúde de 
Coloane (Lou Wan)

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45 
horas do dia 5 de Dezembro de 2022.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 6 de Dezembro 
de 2022, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na Rua 
do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução 
provisória no valor de $96 000,00 (noventa e seis mil patacas) a 
favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário 
ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou 
através de garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 27 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 481,00)

(Ref. do Concurso n.º 00822/02-MA.NEUCIR)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no artigo 
60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada, na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde 
de S. Januário, e disponível no website destes Serviços (http://
www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concur-
so comum, externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de um lugar vago do quadro do pessoal, e de um lugar 
vago em regime de contrato administrativo de provimento, de 
médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (Neu-
rocirurgia), da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 38, II Série, de 21 de Setembro de 
2022.

Serviços de Saúde, aos 28 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)
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通 告

01/IGEQF/2022

18/2020 24/2018

178/2019 8/99/M

啓

 Pon Nunes, Mónica Cristina

 

      

 

      

60%

40%

0 20

9.5

411-417 2

411-417 2

http://www.ssm.gov.mo

 

 $2,480.00

Aviso

(Ref. da Prova n.º: 01/IGEQF/2022)

Faz-se público que, por despacho do Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Outubro 
de 2022, conforme o n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 18/2020 e o 
Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 178/2019, é nomeado o júri da prova de avalia-
ção para o reconhecimento de equivalência total ao internato 
geral, de Ao Choi U, Chan Chi Kin, Chan In Teng, Chan Ion 
In, Chan Kit I, Chan Tat Fong, Chau Ho Yin, Cheang Hang 
I, Cheang Ka I, Cheang Sio Man, Chen Bin, Cheong Cheng 
Wan, Cheong Weng Ian, Chong Chon Kit, Ha Man Kit, Ho 
Weng Hou, Hoi Ka Meng, Hong Iek Iek, Hun Mei Kei, Im 
Kuan Cheng, Ip Chi Cheng, Ip Man I, Kam Sok I, Kuok Hoi 
Ieng, Kuok Weng Ian, Kuong Hoi Ieng, Lam Iok Chak, Lam 
Ka Weng, Lam Kai Nok, Lam Pui Man, Lam Reis Raimundo, 
Lei Sio Un, Lei Sok I, Liao Zhennan, Lok Tak Weng, Long Ka 
Ieng, Lou Sio Kei, Mak Chon Kit, Mui Cheng I, Ng Tak Seng, 
Ngai Iok Keng, Ngou Hio Cheng, Tang Hou Tin, Tang Lai 
Ieng, U Ka Ian, Un U Hang, Wong Hoi Tong, Wong Ka I, Wu 
Feng Ming, com a seguinte composição:

Composição do júri:

Presidente: Dr.a Pon Nunes, Mónica Cristina, médica assis-
tente de medicina interna.

Vogais efectivos: Dr.a Lam Kuo, médica assistente de medi-
cina familiar; e

Dr.a Lei Choi Chu, médica assistente de medicina de urgência.

Vogais suplentes: Dr. Ho In Chao, médico consultor de neu-
rocirurgia; e

Dr.a Ng Wai Lon, médica consultora de cirurgia geral.

Métodos de prova: análise curricular (60% do valor total) e 
prova oral (40% do valor total).

Sistema de classificação: os resultados obtidos em cada uma 
das provas acima referidas e na classificação final são indicados 
sob a forma de classificação, na escala de 0 a 20 valores; são 
reprovados os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 9,5 valores.

Data da prova oral: 28 e 29 de Novembro de 2022.

Local da prova oral: sala de reunião da Academia Médica, 
sita no 2.º andar do Edifício Dynasty Plaza, na Alameda Dr. 
Carlos D’Assumpção, n.os 411-417, Macau.

Hora da prova oral e observações: o horário da prova oral e 
as observações encontram-se afixados, na secretaria da Aca-
demia Médica (sita no 2.º andar do Edifício Dynasty Plaza, na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 411-417, Macau), e dis-
ponível no website destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 27 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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社 會 保 障 基 金

公 告

23/2017 14/2016

249-263 18

http://www.fss.gov.mo/ http://www.

safp.gov.mo/

 

 $1,382.00

澳 門 大 學

通 告

14/2006

$50,000.00

$50,000.00

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, 
no quadro informativo da sede do Fundo de Segurança Social 
(FSS), sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpão n.os 249-263, 
Edf. China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, podendo ser consul-
tada dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-feira 
das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira 
das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibi-
lizada na página electrónica do FSS (http://www.fss.gov.mo/) e 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
(http://www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da prova de 
conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
quatro lugares de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administra-
tivo com atendimento ao público, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento do Fundo de Segurança Social, e dos 
que vierem a verificar-se neste Fundo até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 53, II Série, de 
30 de Dezembro de 2020.

Fundo de Segurança Social, aos 28 de Outubro de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a Comissão 
de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na sua 39.ª 
sessão, realizada no dia 26 de Outubro de 2022, deliberou o 
seguinte:

1. Delegar no director, substituto, da Escola de Pós-Gra-
duação, Wong Pak Kin, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta 
mil patacas);

2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da investi-
gação científica, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil 
patacas);
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Rui Paulo da Silva Martins

啓

 $2,685.00

14/2006

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, os valores referidos nas 
alíneas 1) e 2) são reduzidos a metade;

4) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação da delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 28 de Junho de 2022 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente delegação de poderes entra em vigor na data 
da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 26 de Outubro de 2022.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

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 $ 2 685,00)

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director, substituto, da Escola de Pós-Gradua-
ção, Wong Pak Kin, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados 
em acções de formação, seminários, discussões e outras activi-
dades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;
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 $2,413.00

14/2006

$50,000.00

$50,000.00

5) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâmbio 
com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os da 
Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do reitor;

6) Assinar correspondência oficial e documentos relativos aos 
assuntos no âmbito das suas competências, necessários para exe-
cutar as decisões tomadas pelas entidades competentes;

7) Aprovar a passagem de certidões relativas aos resultados 
académicos e aos estatutos individuais dos estudantes de pós-
-graduação;

8) Assinar, em representação da Universidade de Macau, os 
pedidos de permanência na RAEM para fins de estudo e de fi-
xação de residência, bem como os respectivos termos de fiança, 
apresentados pelos estudantes.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação do delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 28 de Junho de 2022 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 20 de Outubro de 2022.

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 2 413,00)

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a Comissão 
de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na sua 39.ª 
sessão, realizada no dia 26 de Outubro de 2022, deliberou o 
seguinte:

1. Delegar no director, substituto, do Colégio Memorial 
Moon Chun, Cheung Kwok Cheung, ou no seu substituto, os 
poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta 
mil patacas);

2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da investi-
gação científica, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil 
patacas);
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Rui Paulo da Silva Martins

啓

 $2,652.00

14/2006

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, os valores referidos nas 
alíneas 1) e 2) são reduzidos a metade;

4) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados;

5) Autorizar o pagamento, em prestações, da taxa de colégio 
residencial.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação da delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 1 de Julho de 2022 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente delegação de poderes entra em vigor na data 
da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 26 de Outubro de 2022.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

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 $ 2 652,00)

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos Estatu-
tos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director, substituto, do Colégio Memorial 
Moon Chun, Cheung Kwok Cheung, ou no seu substituto, os 
poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados 
em acções de formação, seminários, discussões e outras activi-
dades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;



16846    44   2022  11  3 

 

 $2,096.00

14/2006

$50,000.00

$50,000.00

4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

5) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâmbio 
com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os da 
Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do reitor;

6) Assinar correspondência oficial e documentos relativos aos 
assuntos no âmbito das suas competências, necessários para exe-
cutar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação do delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 1 de Julho de 2022 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 20 de Outubro de 2022.

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 2 096,00)

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a Comissão 
de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na sua 39.ª 
sessão, realizada no dia 26 de Outubro de 2022, deliberou o 
seguinte:

1. Delegar no director, substituto, do Colégio Shiu Pong, 
Tam Sik Chung, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta 
mil patacas);

2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da investi-
gação científica, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil 
patacas);

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, os valores referidos nas 
alíneas 1) e 2) são reduzidos a metade;

4) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados;
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5) Autorizar o pagamento, em prestações, da taxa de colégio 
residencial.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação da delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 1 de Junho de 2022 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente delegação de poderes entra em vigor na data 
da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 26 de Outubro de 2022.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

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 $ 2 641,00)

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director, substituto, do Colégio Shiu Pong, 
Tam Sik Chung, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados 
em acções de formação, seminários, discussões e outras activi-
dades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os 
parâmetros previamente definidos;

5) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâm-
bio com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os 
da Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do reitor; 
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6) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação do delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 1 de Junho de 2022 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 20 de Outubro de 2022.

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 2 164,00)

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a Comissão 
de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na sua 39.ª 
sessão, realizada no dia 26 de Outubro de 2022, deliberou o 
seguinte:

1. Delegar no director, substituto, do Gabinete de Apoio à 
Investigação e de Transferência de Conhecimento, Wang Chun 
Ming, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos se-
guintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta 
mil patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação da delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.
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5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 1 de Setembro de 2022 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente delegação de poderes entra em vigor na data 
da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 26 de Outubro de 2022.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

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 $ 2 414,00)

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director, substituto, do Gabinete de Apoio à 
Investigação e de Transferência de Conhecimento, Wang Chun 
Ming, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos se-
guintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados 
em acções de formação, seminários, discussões e outras activi-
dades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

5) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâm-
bio com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os 
da Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do rei-
tor;

6) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação do delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.
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4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 1 de Setembro de 2022 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Universidade de Macau, aos 20 de Outubro de 2022.

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 2 243,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Transportes e Obras Públicas, de 6 de Setembro de 
2022, e nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado e renu-
merado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, se encontra aberto o 
concurso de avaliação de competências profissionais ou funcio-
nais comum, externo, do regime de gestão uniformizada, para 
o preenchimento de um lugar vago de técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, área de gestão postal, em regi-
me de contrato administrativo de provimento da Direcção dos 
Serviços de Correios e Telecomunicações, e dos que vierem 
a verificar-se nesta Direcção de Serviços, na mesma forma de 
provimento, até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico, área de gestão 
postal.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento do lugar 
vago e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, na 
mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria e 
área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
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dradas em planificação estabelecida, requerendo uma espe-
cialização e conhecimentos profissionais adquiridos através 
de habilitação académica do nível de diploma de associado ou 
equivalente, ou bacharelato.

3. Conteúdo funcional

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-
-científicos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo 
projectos, emitindo pareceres e participando em reuniões e 
grupos de trabalho de carácter departamental e interdeparta-
mental, tendo em vista preparar a tomada de decisão superior 
sobre medidas de política e gestão na área de gestão postal. O 
técnico da área de gestão postal deve possuir conhecimentos 
de língua inglesa para desempenho das relativas funções.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice de ven-
cimento 350, nível 4, constante do Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e usufrui dos direitos e regalias 
previstos no regime geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedida de seis meses de período experimental, 
nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contra-
to de Trabalho nos Serviços Públicos), com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam habilitação 
académica do nível de diploma de associado ou equivalente, 
ou bacharelato em administração pública, gestão, marketing, 
gestão logística, comércio internacional, comércio electrónico, 
contabilidade ou afins, 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 candidatura (até ao dia 15 de 
Novembro de 2022) e se encontrem nas situações indicadas no 
n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), republicado e renumera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

7. Forma e prazo de apresentação da candidatura

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau (4 de Novembro de 2022 a 15 de 
Novembro de 2022);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-
querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
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VISA Master Card
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https://concurso-uni.safp.

gov.mo/

8. 

8.1 

a

b

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1 Em suporte 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 candida-
turas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira das 
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), na sala 209, Di-
visão de Relações Públicas e Arquivo Geral da Direcção dos 
Serviços de Correios e Telecomunicações, 2.º andar do Edi-
fício Sede da mesma Direcção de Serviços, sito no Largo do 
Senado, em Macau. O pagamento da taxa de candidatura deve 
ser efectuado no mesmo momento (Formas de pagamento: em 
numerário, através do cartão Macau Pass, através da aplicação 
MPay ou através do código QR da «GovPay», que aceita o pa-
gamento pelos seguintes meios: VISA, Master Card, UnionPay, 
UnionPay App, Mobile Banking do Banco da China, Tai Fung 
Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e 
Alipay).

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electróni-
co para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-
formizada, disponibilizado através da plataforma electrónica 
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da 
página electrónica https://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da apli-
cação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. O 
pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo mo-
mento (através da plataforma de pagamento online da «GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 
apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 
prazo.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);
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c) «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.).

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-
ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, e o registo biográfico 
ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 
candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no 
ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 
ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 
final de candidatos.

8.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais 
ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 
prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução 
do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído, excepto quando se cumpra o disposto 
no n.º 11 do artigo 32.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
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11.1 0 100

11.2 50
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 = 50%

 = 30%

 = 20%

13. 

21/2021

14/2016

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-
vista de selecção.

9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à en-
trevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
nos primeiros cinquenta lugares, por ordem decrescente de 
classificação. No caso de haver mais do que um candidato com 
a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 
passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual-
dade de classificação.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos exigíveis 
aos candidatos para o exercício das funções a que se candida-
tam;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação dos candidatos 
para o desempenho das funções a que se candidatam, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a qualificação e 
experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação 
profissional complementar.

11. Sistema de classificação

11.1 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-
lecção são classificados de 0 a 100 valores.

11.2 Consideram-se excluídos os candidatos que, nas provas 
eliminatórias ou na classificação final, obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média aritmética, ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, 
da seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021. 
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14. 

https://concurso-uni.safp.gov.mo/ https://www.

ctt.gov.mo/

15. 

15.1 

15.2 2/2006 29/2016

2/89/M

15.3 

15.3.1 88/99/M

15.3.2 400/2005 205/2012

197/2016 68/2019

441/99/M

15.3.3 292/2015 442/99/M

15.3.4 443/99/M

15.3.5 444/99/M

15.3.6 445/99/M

15.3.7 446/99/M

15.3.8 447/99/M

15.3.9 540/2015 448/99/M

EMS

15.3.10 330/2005 187/2012

449/99/M

14. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-
cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 
realização das provas dos métodos de selecção são afixados no 
quadro de avisos na Direcção dos Serviços de Correios e Tele-
comunicações, 2.º andar do Edifício Sede da mesma Direcção 
de Serviços, sito no Largo do Senado, em Macau, e colocados 
na página electrónica dos concursos da função pública, em 
https://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página elec-
trónica da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunica-
ções, em https://www.ctt.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.2 Regulamento Orgânico da Direcção dos Serviços de 
Correios e Telecomunicações, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 2/89/M, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 2/2006 e pelo Regulamento Administrativo 
n.º 29/2016;

15.3 Legislação sobre correios:

15.3.1 Decreto-Lei n.º 88/99/M – Estabelece os princípios 
gerais a observar na prestação dos serviços postais e na instala-
ção e utilização de infra-estruturas de correio;

15.3.2 Regulamento do Serviço Público de Correspondências 
Postais, aprovado pela Portaria n.º 441/99/M, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 400/2005, 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 205/2012, pelo Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 197/2016 e pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 68/2019;

15.3.3 Regulamento do Serviço Público de Encomendas Pos-
tais, aprovado pela Portaria n.º 442/99/M, com as alterações in-
troduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 292/2015;

15.3.4 Regulamento do Serviço Público de Cobrança Postal, 
aprovado pela Portaria n.º 443/99/M;

15.3.5 Regulamento de Valores Postais, aprovado pela Por-
taria n.º 444/99/M;

15.3.6 Regulamento do Serviço Público de Vales Postais, 
aprovado pela Portaria n.º 445/99/M;

15.3.7 Regulamento do Serviço Público de Correio Electró-
nico, aprovado pela Portaria n.º 446/99/M;

15.3.8 Regulamento do Serviço Público de Resposta Sem 
Franquia, aprovado pela Portaria n.º 447/99/M;

15.3.9 Regulamento do Serviço Público de Correio Rápido 
(EMS), aprovado pela Portaria n.º 448/99/M, com as altera-
ções introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 540/2015;

15.3.10 Regulamento dos Receptáculos Postais, aprovado 
pela Portaria n.º 449/99/M, com as alterações introduzidas pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 330/2005 e pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 187/2012;
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15.3.11 Regulamento do Serviço Público de Correio Electró-
nico Registado Postal, aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 186/2013;

15.3.12 Tabela Geral de Taxas e Multas dos Serviços Postais, 
aprovada pela Ordem Executiva n.º 62/2005, com as alterações 
introduzidas pela Ordem Executiva n.º 33/2009, pela Ordem 
Executiva n.º 91/2010, pela Ordem Executiva n.º 32/2013, pela 
Ordem Executiva n.º 24/2014 e pela Ordem Executiva 
n.º 81/2019;

15.3.13 Despacho n.º 292/GM/99 — Modelos oficiais de car-
ta registada e de aviso de recepção, para citação e notificação 
pessoais a efectuar por via postal;

15.3.14 Regulamento do Serviço Público de Carimbo Postal 
Electrónico Certificado, aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 261/2009;

15.4 Conhecimentos de língua inglesa;

15.5 Conhecimentos profissionais na área de gestão; 

15.6 Elaboração de propostas, informações e pareceres téc-
nicos profissionais, área de gestão postal.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no presente programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal); e não é permitido usar cal-
culadora ou consultar outros livros ou material de referência, 
através de qualquer forma (incluindo o uso de produtos elec-
trónicos).

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 (Lei da 
Protecção de Dados Pessoais).

18. Composição do júri

Presidente: Ng Mei Kei, chefe do Departamento Comercial.

Vogais efectivos: Sun Kuan Ieong, chefe do Departamento 
de Operações Postais; e

Lok Fong Cheng, chefe da Divisão de Filatelia.

Vogais suplentes: Tam Van Iu, chefe do Departamento da 
Caixa Económica Postal; e

Leong Io Mui, técnica superior assessora.
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2022

4. 3/4/5

2023 4 1 2026 3 31 3

5. 

5.1 

5.2 12/2017

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
26 de Outubro de 2022.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 16 965,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncio

(55/2022)

1. Entidade promotora do concurso: Instituto de Habitação 
(Procurador). De acordo com a reunião das assembleias gerais 
dos condomínios do bloco 3, do bloco 4 e do bloco 5 do Edifí-
cio Hou Kong Garden, efectuada em 15 de Setembro de 2022, 
no Centro de Actividades, sito na Rua do Mercado de Iao Hon, 
Mercado Municipal do Bairro Iao Hon, 3.º andar, Macau, foi 
deliberada a atribuição, ao Instituto de Habitação (IH), dos 
poderes para representar todos os condóminos dos referidos 
blocos do edifício, de modo a iniciar a realização dos trabalhos 
do concurso público para «Prestação de serviços de adminis-
tração dos blocos 3, 4 e 5 do Edifício Hou Kong Garden de 
2022». Para efeitos do presente concurso público, o Procurador 
indicado no respectivo «Programa do Concurso» e «Caderno 
de Encargos» é o IH.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Designação do concurso: prestação de serviços de admi-
nistração dos blocos 3, 4 e 5 do Edifício Hou Kong Garden de 
2022. 

4. Objecto: concurso para a prestação de serviços de admi-
nistração dos blocos 3, 4 e 5 do Edifício Hou Kong Garden, 
nomeadamente serviços de limpeza, vigilância, reparação e 
manutenção das partes comuns e dos equipamentos colectivos, 
sendo o período de prestação de serviços de 3 anos, desde 1 de 
Abril de 2023 até 31 de Março de 2026.

5. Condições especiais dos concorrentes: 

5.1 Podem concorrer ao presente concurso as sociedades co-
merciais que se encontrem registadas na Conservatória dos Re-
gistos Comercial e de Bens Móveis, cujo âmbito de actividade, 
total ou parcial, inclua a actividade comercial de administração 
de condomínios ou serviços de administração de propriedades 
e que não sejam titulares de licença de segurança nem exerçam 
a actividade de segurança privada; ou os empresários comer-
ciais, pessoa singular, cujo âmbito da sua actividade, total ou 
parcial, inclua a actividade comercial de administração de 
condomínios ou serviços de administração de propriedades e 
que não sejam titulares de licença de segurança nem exerçam a 
actividade de segurança privada;

5.2 Os concorrentes têm de ser titulares da licença de activi-
dade comercial de administração de condomínios, estipulada 
na Lei n.º 12/2017 (Lei da actividade comercial de administra-
ção de condomínios);
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 $4,644.00

5.3 Os concorrentes devem entregar as propostas de acordo 
com o estabelecido no «Programa do Concurso» e no «Cader-
no de Encargos»;  

5.4 São proibidos todos os actos ou acordos susceptíveis de 
falsear as condições normais de concorrência, devendo ser 
rejeitadas as propostas e candidaturas apresentadas com base 
em tais actos ou acordos. Especialmente quando duas ou mais 
propostas apresentadas constem os mesmos sócios ou membros 
do órgão de administração, as propostas em causa serão rejei-
tadas.

6. Obtenção do processo do concurso: podem consultar e 
obter o respectivo «Processo do Concurso», na recepção do 
IH, sito na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Edifício Cheng 
Chong, r/c L, Macau, nas horas de expediente. Caso pretendam 
obter fotocópia do documento acima referido, devem pagar, 
em numerário, o montante de $2 000,00 (duas mil patacas), re-
lativo ao custo das fotocópias ou podem proceder ao download 
gratuito na página electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).

7. Visita aos locais e esclarecimentos por escrito: a visita aos 
locais será realizada no dia 8 de Novembro de 2022, às 10,30 
horas. Os concorrentes interessados devem comparecer à porta 
do bloco 5 do Edifício Hou Kong Garden, na Rua Marginal do 
Canal das Hortas, Macau, à data e hora acima mencionadas 
e serão acompanhados por trabalhadores do IH. Os referidos 
concorrentes devem dirigir-se pessoalmente à recepção do IH 
ou ligar para o telefone n.º 2859 4875, nas horas de expediente, 
até ao dia 7 de Novembro de 2022, para proceder à marcação 
prévia para participação na visita aos locais.

Durante a visita não serão prestados esclarecimentos. Caso 
os concorrentes tenham dúvidas sobre o conteúdo do presente 
concurso, devem apresentá-las, por escrito, à entidade promo-
tora do concurso, até ao dia 11 de Novembro de 2022.

8. Caução provisória: o valor da caução provisória é de 
$185 520,00 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentas e vinte 
patacas). A caução provisória pode ser prestada por garantia 
bancária legal ou por depósito em numerário através da conta 
em nome do IH, na sucursal do Banco da China em Macau.

9. Local, data e hora para entrega das propostas: as propos-
tas devem ser entregues a partir da data da publicação do pre-
sente anúncio e até às 18 horas do dia 5 de Dezembro de 2022, 
na recepção do IH, sita na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, 
Edifício Cheng Chong, r/c L, Macau, durante as horas de expe-
diente.

10. Local, data e hora do acto público do concurso: na Estra-
da do Canal dos Patos, n.º 158, Edifício Cheng Chong, r/c H, 
Macau, às 10 horas do dia 6 de Dezembro de 2022.

11. Critérios de adjudicação: o critério de adjudicação do 
presente concurso público é o do preço mais baixo proposto.

12. Outros assuntos: os pormenores e quaisquer assuntos a 
observar sobre o respectivo concurso encontram-se disponíveis 
no processo do concurso. As informações actualizadas sobre 
o presente concurso serão publicadas na página electrónica do 
IH (http://www.ihm.gov.mo).

Instituto de Habitação, aos 24 de Outubro de 2022.

A Vice-Presidente do Instituto, Kuoc Vai Han.

(Custo desta publicação $ 4 644,00)
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Matias

 $3,272.00

(Custo desta publicação $ 3 272,00)
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 Maria Manuela 
Figueiredo Matias

 $5,936.00

(Custo desta publicação $ 5 936,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Cultura, Artes e 
Música de Macau Pok Oi

着

2022/A S S/M4
216

A s so c iaç ão de C u lt u ra, A r te s e 
Música de Macau Pok Oi

Macau Pok Oi Culture, Arts and 
Music Association

11 A
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 Chao Sai Kam

 $1,958.00

(Custo desta publicação $ 1 958,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Aliança Yan Shang da Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-

-Macau

着

2022/ASS/M4 218

Aliança Yan Shang 
da Gra nde Ba ía Gua ngdong-Hong 
Kong-Macau Yan Shang 
Alliance of Guangdong-Hong Kong-
-Macao Greater Bay Area

325
3 C
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8

 Chao Sai Kam

 $2,733.00

(Custo desta publicação $ 2 733,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Doutoral da Grande Baía de 
Guangdong-Hong Kong-Macau

着

2022/A S S/M4
221

Associação Doutoral da 
Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-
-Macau ADGBGHM

G u a n g d o n g - H o n g 
K o n g-M a c a u G r e a t e r B a y A r e a 
Doctora l A ssoc iat ion

GHMGBADA

1. 

2. 
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5. 

 Chao Sai Kam

 $3,439.00

(Custo desta publicação $ 3 439,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Promoção da 
Cultura da Juventude Vermelha 

de Macau Hunan e Jiangxi

着

2022/A S S/M4
220
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Vermelha de Macau Hunan e Jiangxi
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 Chao Sai Kam

 $3,351.00

(Custo desta publicação $ 3 351,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

8
1/2022

5 Associação de Estudo de 
Economia Pu Yue Ye de Macau

Certifico, que o presente documento de 
8 folhas, está conforme o original do exem-
plar dos estatutos da associação denomi-
nada «Associação de Estudo de Economia 
Pu Yue Ye de Macau», depositado neste 
Cartório, sob o n.º 5 no maço n.º 1/2022 de 
documentos autenticados de constituição 
de associações e de instituição de funda-
ções e suas alterações.

Associação de Estudo de 
Economia Pu Yue Ye de Macau

Macao Pu Yue Ye Econ-
omy Research Association

762-804 14 F
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Cartório Privado, em Macau, aos 24 de 
Outubro de 2022. — O Notário, Manuel 
Pinto.

 $2,523.00

(Custo desta publicação $ 2 523,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022
1/2022 35

Certifico, para efeitos de publicação, 
que foi constituída por documento autenti-
cado assinado neste cartório, no dia 25 de 
Outubro de 2022, uma associação com a 
denominação em epígrafe, cujos objecto e 
sede constam do estatuto em anexo, sendo 
acto constitutivo e estatuto arquivados 
neste cartório no maço de documentos de 
associações e de instituição de fundações 
do ano 2022, número 1/2022 sob o docu-
mento número 35.

190
8 E
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Cartório Privado, em Macau, aos 25 de Ou-
tubro de 2022. — O Notário, Mak Heng Ip.

 $2,562.00

(Custo desta publicação $ 2 562,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

5/2022-A
5

Associação Global 
Internacional de Músicos de Macau

AGIMM

M a c a o G l o b a l 
International Musicians Association

MGIMA

1

2

3

揸

9I
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8. 
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 $4,057.00

(Custo desta publicação $ 4 057,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Desenvolvimento 
de Arte e Ciência Tecnológica de 

Macau

2022/A S S/M4
222

A s so c iaç ão de 
Desenvolvimento de Arte e Ciência 
Tecnológ ica de Macau

Association of Macau Art and Scien-
tific Technology Development

MASTD

121
D 10 BG

絶

絶
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 Chao Sai Kam

 $2,549.00

(Custo desta publicação $ 2 549,00)

    

 

着

3 156/2022

278 284 N T

 Maria Manuela Figueiredo
      Matias

 $880.00

(Custo desta publicação $ 880,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação dos Antigos Alunos 
da Universidade Nacional Nor-

mal de Taiwan em Macau

2022/A S S/M4
215

 Chao Sai Kam

 $880.00

(Custo desta publicação $ 880,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Apoio à Escola Tong 
Nam de Macau

2022/A S S/M4
217

Associação 
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Promotora da Educação Tong Nam 
de M ac au Tong Na m 
A s so c iat ion for t he P romot ion of 
Education in Macau  

5-7

  

1

2

3

1

2

3

4

1

2  

3

4

1

2

3

4
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6
 

7

 

8
 

9  

10
 

11  

12

1

2

3

 Chao Sai Kam

11/96/M

(Isento do custo da publicação, ao abrigo 
do artigo 10.º da Lei n.º 11/96/M, de 12 de 

Agosto)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

 - 

Associação Comercial França - Macau

2022/A S S/M4
223

Câmara de Comércio França 
Macau , France Macau 
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Chamber of Commerce
FMCC

 Chao Sai Kam

 $459.00

(Custo desta publicação $ 459,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Jurídica e Económica 
de Macau

2022/A S S/M4
219

 Chao Sai Kam

 $946.00

(Custo desta publicação $ 946,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Geral das Associações 
San Tong (Macau)

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por título de alteração de estatutos da 
associação autenticado em 25 de Outubro 
de 2022, arquivado neste cartório no maço 
de documentos de constituição de associa-
ções e de instituição de fundações número 
1/2022 sob o documento número 2.

Associação Geral das Associações 
San Tong (Macau)

Associação Geral das Associações 
S a n To n g (M a c au) 

416 6
K-L-M-N-O

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2 . 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1 .  

2. 
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6. 

1. 

2 . 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

Cartório Privado, em Macau, aos 25 de 
Outubro de 2022. — O Notário, Nuno Simões.

 $3,601.00

(Custo desta publicação $ 3 601,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Academia da 
Informática de Macau

着

2022
1/2022

36  
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Para efeitos de publicação, certifico o 
presente exemplar do acto de alteração dos 
estatutos da Associação acima referida, do 
teor em anexo, cujo instrumento de onde 
foi extraído se encontra arquivado neste 
Cartório em 25 de Outubro de 2022, sob 
o número 36 do maço número 1/2022 de 
documentos referentes à criação de asso-
ciações e à instituição de fundações do ano 
2022. 

Associação de Academia 
da Informática de Macau

M a c a o C o m p u t e r 
Society

7 7B 15 C

决

3

 

Cartório Privado, em Macau, aos 25 de 
Outubro de 2022. — O Notário, Mak Heng Ip.

 $1,905.00

(Custo desta publicação $ 1 905,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação dos Vendedores de 
Peixe Fresco do Mercado Vermelho

着

2022
2/2022

1

Para efeitos de publicação, certifico o 
presente exemplar do acto de alteração dos 
estatutos da Associação acima referida, do 
teor em anexo, cujo instrumento de onde 
foi extraído se encontra arquivado neste 
Cartório em 27 de Outubro de 2022, sob o 
número 1 do maço número 2/2022 de docu-
mentos referentes à criação de associações e 
à instituição de fundações do ano 2022.

Assoc iação 
dos Vendedores de Peixe Fresco do 
Mercado Vermelho

24 2 C
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Cartório Privado, em Macau, aos 27 de 
Outubro de 2022. — O Notário, Mak Heng 
Ip.

 $1,918.00

(Custo desta publicação $ 1 918,00)

3307 SO

氹

. 
MOP 5,253,914,500.00

叁

. 

. 
MOP 6,278,836,400.00

叁

. 

. 

 

CAM – SOCIEDADE DO
AEROPORTO INTERNACIONAL 

DE MACAU, S.A.R.L.

Convocatória

Assembleia Geral Extraordinária

18 de Novembro de 2022
14,30 horas

Nos termos do artigo 16.º dos estatutos 
convoco a Assembleia Geral da CAM – 
Sociedade do Aeroporto Internacional 
de Macau, S.A.R.L. (N.º de Registo: 3307 
SO), para uma reunião extraordinária, 
que terá lugar no dia 18 de Novembro de 
2022, pelas 14,30 horas, na sede da socie-
dade, Av. Wai Long, Edifício Escritório da 
CAM, 5.º andar, Taipa, em Macau, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1. Aprovação de um balanço especial e 
deliberação sobre o (primeiro) aumento de 
capital social para MOP 5.253.914.500,00 
(cinco mil, duzentos e cinquenta e três mi-
lhões, novecentos e catorze mil, quinhen-
tas Patacas) por emissão de novas acções 
ordinárias;

2. Deliberação sobre as alterações aos 
estatutos em consequência da transfor-
mação das acções preferenciais em acções 
ordinárias e do aumento de capital social;

3. Deliberação sobre o (segundo) aumento 
de capital social para MOP 6.278.836.400,00 
(seis mil, duzentos e setenta e oito milhões, 
oitocentos e trinta e seis mil e quatrocentas 
Patacas) por emissão de novas acções ordi-
nárias;

4. Deliberação sobre as alterações aos 
estatutos em consequência do aumento de 
capital social;

5. Outros assuntos de interesse para a 
Sociedade.

Todas as informações e documentos 
encontram-se na sua sede social para con-
sulta.

Macau, aos 26 de Outubro de 2022. — 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
Charles Lo Keng Chio.

 $1,222.00

(Custo desta publicação $ 1 222,00)
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交通銀行股份有限公司澳門分行

試算表於二零二二年九月三十日

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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澳門發展銀行股份有限公司

試算表於二零二二年九月三十日

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED MACAU BRANCH

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

Director da Sucursal, Sucursal de Macau,

Felix Xia

O Chefe da Contabilidade,

Sio Mei Ngan

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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永豐商業銀行股份有限公司

澳門分行

試算表於二零二二年九月三十日

 

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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HANG SENG BANK LIMITED
SUCURSAL DE MACAU

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

 O Gerente da Sucursal de Macau, 

Isidorus Fong

O Chefe da Contabilidade,

Jeffrey Ng

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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東亞銀行——澳門分行

試算表

於二零二二年九月三十日

  

  

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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螞蟻銀行（澳門）股份有限公司

試算表於二零二二年九月三十日

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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大豐銀行股份有限公司

試算表於二零二二年九月三十日

O Administrador

Chui Kai Cheong

O Chefe da Contabilidade

Chan Chung Wai
 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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