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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 201/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 74.º e 75.º do Regulamento Administrativo n.º 25/2018 
(Organização e funcionamento do Instituto para os Assuntos 
Municipais), o Chefe do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação dos seguintes membros da Comis-
são de Fiscalização Financeira e Patrimonial do Instituto para 
os Assuntos Municipais, pelo período de dois anos a contar de 
1 de Janeiro de 2023:

1) Iong Weng Ian, que exerce o cargo de presidente;

2) Leong Kam Chun, vogal;

3) Lo Cheok Peng, vogal, em representação da Direcção dos 
Serviços de Finanças.

2. Aos membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Patrimonial são devidas as seguintes remunerações mensais:

1) Presidente: 5 500 patacas;

2) Vogais: 4 500 patacas.

10 de Novembro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 10 de Novembro de 
2022. — A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 1 de Novembro de 2022:

Wan Kai Un, técnico superior assessor, 3.º escalão, deste Ga-
binete — alterado o seu contrato administrativo de provi-
mento para contrato administrativo de provimento de longa 
duração, por prazo de três anos, nos termos da alínea 1) 
do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a 
partir de 1 de Novembro de 2022.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 
10 de Novembro de 2022. — O Chefe do Gabinete, Lam Chi 

Long.

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 201/2022號行政長官批示

25/2018

 

–––––––

 

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

啓

12/2015

–––––––
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運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

–––––––

 

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES 

E OBRAS PÚBLICAS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 18 de Outubro de 2022:

Cheong Chui Ling — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, para o exercício do cargo de chefe do 
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
nos termos dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º do Estatuto do 
Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, em vigor, a 
partir de 20 de Dezembro de 2022.

Vong Man Kit, Lu My Yen, Cheong Pui I e Chang Wai Si — 
renovadas as comissões de serviço, pelo período de um ano, 
para o exercício do cargo de assessor do Gabinete do Secre-
tário para os Transportes e Obras Públicas, nos termos dos 
n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º do Estatuto do Gabinete do Chefe 
do Executivo e dos Secretários, em vigor, a partir de 20 de 
Dezembro de 2022.

Cheang Soc I — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, para o exercício das funções de secretária pes-
soal do Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, nos termos dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 18.º do Esta-
tuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
em vigor, a partir de 20 de Dezembro de 2022.

Vong Pui Fan — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, para o exercício das funções de técnica superior 
assessora, 2.º escalão, do Gabinete do Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas, nos termos dos n.os 1, 2 e 5 do 
artigo 18.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo 
e dos Secretários, em vigor, a partir de 20 de Dezembro de 
2022.

Daniel Delgado de Sousa, intérprete-tradutor chefe, 1.º esca-
lão, da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública — prorrogada a sua requisição, pelo período de um 
ano, para desempenhar as funções de intérprete-tradutor 
assessor, 1.º escalão, no Gabinete do Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas, nos termos dos n.os 1, 2 e 7 do 
artigo 18.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo 
e dos Secretários, bem como do artigo 34.º do ETAPM, em 
vigor, a partir de 20 de Dezembro de 2022.

Gabriel Pinto de Morais, intérprete-tradutor assessor, 1.º esca-
lão, da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública — prorrogada a sua requisição, pelo período de um 
ano, para desempenhar as mesmas funções, no Gabinete do 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas, nos termos 
dos n.os 1, 2 e 7 do artigo 18.º do Estatuto do Gabinete do 
Chefe do Executivo e dos Secretários, bem como do artigo 
34.º do ETAPM, em vigor, a partir de 2 de Janeiro de 2023.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 8 de Novembro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong 
Chui Ling.



N.º 46 — 16-11-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 17033

廉 政 公 署

批 示 摘 錄

4/2012 10/2000

3/2013

3/20 09

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

–––––––

 

立 法 會 輔 助 部 門

議 決 摘 錄

12/2015

12/2015 14/2009

–––––––

 

新 聞 局

批 示 摘 錄

12/2015

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a 
Corrupção, de 4 de Novembro de 2022:

Cheong Un Chi e Au Ka Heng — nomeados, em comissão de 
serviço, técnicos superiores principais, 1.º escalão, nos termos 
dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 3/2013, 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 
e 4, da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 2.º, n.º 3, e 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 7 de Novembro de 
2022. — O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extractos de deliberações

Por deliberação da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 
de 22 de Setembro de 2022:

Song Pak Meng, adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, 
contratado por contrato administrativo de provimento sem 
termo, da Direcção dos Serviços de Finanças — provido por 
mobilidade para desempenhar funções nestes Serviços, na 
mesma categoria e escalão, nos termos do artigo 9.º da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 1 de Novembro de 2022.

Por deliberação da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 
de 27 de Outubro de 2022:

Lai Carmen — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo, progredindo 
para adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, nestes Serviços, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em conjugação 
com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, na 
redacção vigente, a partir de 5 de Dezembro de 2022.

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 9 de Novembro 
de 2022. — A Secretária-geral, Ieong Soi U.

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Extracto de despacho

Por despacho da directora do Gabinete, de 3 de Novembro 
de 2022:

Wang Weidong — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnico superior assessor, 3.º escalão, neste Gabinete, nos 
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–––––––

 

行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

14/2009

a Edgar Edena 

Mateus da Silva

600

–––––––

 

法 務 局

聲 明

15/2009

–––––––

 

termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015 
(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), 
vigente, a partir de 1 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete de Comunicação Social, aos 8 de Novembro de 
2022. — A Directora do Gabinete, Chan Lou.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços, de 9 de Novembro 
de 2022:

Edgar Edena Mateus da Silva, intérprete-tradutor principal, 2.º 
escalão (nas línguas chinesa e portuguesa) — nomeado, defi-
nitivamente, intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão (nas línguas 
chinesa e portuguesa), índice 600, da carreira de intérprete-
-tradutor do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos 
dos artigos 14.º, n.o 2, e 27.º, n.º 4, 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 9 de Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que, nos termos do artigo 
17.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 15/2009, Lei Weng I, cessou, auto-
maticamente, as funções de chefe da Divisão de Estudo do Sis-
tema Jurídico, a partir de 1 de Novembro de 2022, data em que 
começou a desempenhar funções, em comissão de serviço, de 
chefe do Departamento de Tradução Jurídico destes Serviços.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 9 de 
Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Liu Dexue.



N.º 46 — 16-11-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 17035

身 份 證 明 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

15/2009 26/2009

4/2017 14/2009

12/2015

430

4/2017 14/2009

12/2015

430

4/2017 14/2009

a

305

–––––––

                         

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 14 de Outubro de 2022:

Chan Ka I — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e 
Relações Públicas 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 14 de Dezembro de 2022.

Cheong Pui Kuan — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão da Gestão de Serviços 
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 14 de Dezembro 
de 2022.

Por despachos do subdirector dos Serviços, de 25 de Ou-
tubro de 2022:

Ieng Ka Kan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, 
índice 430, 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, 
conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 17 de Outubro de 2022.

Ho Man Wan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, 
índice 430, 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, 
conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 19 de Outubro de 2022.

Por despacho do director, substituto, dos Serviços, de 10 
de Novembro de 2022:

Tou Wun Meng, adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão — 
nomeada, definitivamente, adjunta-técnica de 1.ª classe, 
1.º escalão, índice 305, da carreira de adjunto-técnico do 
quadro do pessoal destes Serviços, nos termos dos artigos 
14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, 
a partir da data da publicação do presente extracto de 
despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 10 de Novembro 
de 2022. — O Director dos Serviços, substituto, Chao Wai 
Ieng.
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市 政 署

批 示 摘 錄

a

聲 明

c 12/2015

–––––––

  

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

188379

107/85/M

145

2/2011 1/2014

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extracto de despacho

Por despacho do vice-presidente do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 
de 28 de Junho de 2022 e presente na sessão realizada 
de 1 de Julho:

Chio Kin Pio, técnico superior assessor principal, 4.º escalão, 
em regime de contrato administrativo de provimento, deste 
Instituto — cessa as funções por ter atingido o limite de 
idade, para efeitos de aposentação obrigatória, nos termos 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 262.º do ETAPM, em vigor, a 
partir de 16 de Novembro de 2022.

Declaração

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

Chao Lim Hei, motorista de pesados, 9.º escalão, a partir de 
18 de Novembro de 2022;

Lam Sai Kao, auxiliar, 10.º escalão, a partir de 25 de Novembro 
de 2022.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 4 de Novembro 
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 1 de Novembro de 2022:

1. Wang Xia, viúva de Chao Iao Cheng, que foi técnico supe-
rior assessor, do Gabinete do Procurador, com o número 
de subscritor 188379 do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência — 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 
Junho de 2022, uma pensão mensal a que corresponde o 
índice 145 correspondente a 50% da pensão do falecido, nos 
termos do artigo 264.º, n.º 4, conjugado com o artigo 271.º, 
n.os 1 e 10, do ETAPM, em vigor, a que acresce o montante 
relativo a 50% dos 3 prémios de antiguidade 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.
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45560

107/85/M

115

2/2011

1/2014

142476

a

107/85/M

305 2/2011

1/2014

112917

a

107/85/M

260

2/2011

1/2014

166391

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

1. Chu Choi Hong, viúva de Chang Tit Hon, que foi guarda, 
aposentado do Corpo de Polícia de Segurança Pública, com 
o número de subscritor 45560 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 13 de Agosto de 2022, uma pensão mensal a que cor-
responde o índice 115 correspondente a 50% da pensão do 
falecido, nos termos do artigo 264.º, n.º 4, conjugado 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 antiguidade 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.

1. Wong Mei Seng Catarina, adjunta-técnica especialista prin-
cipal, 2.º escalão, da Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água, com o número de subscritor 142476 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação por limite de idade 
— 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 2 de Outubro 
de 2022, uma pensão mensal correspondente ao índice 305 
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 re-
ferido estatuto, por contar 26 anos de serviço, acrescida do 
montante relativo a 5 prémios de antiguidade, nos termos 
dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se re-
fere 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 4 de Novembro de 2022:

1. Ng Chi San, bombeiro de primeira, 4.° escalão, do Corpo de 
Bombeiros, com o número de subscritor 112917 do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de 
acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vi-
gor, 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 21 de Outubro de 2022, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 260 da tabela 
em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, 
conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido esta-
tuto, por contar 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 7 de Novembro de 2022:

1. Wong Oi Wan, adjunta-técnica especialista principal, 1.° es-
calão, da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfe-
go, com o número de subscritor 166391 do Regime de Apo-
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a

107/85/M

270 2/2011

1/2014

3000728 8/2006

6016292

8/2006

6016420

8/2006

6018392 8/2006

sentação e Sobrevivência, desligada do serviço de acordo 
com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou 
seja, aposentação por limite de idade — 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 28 de Outubro de 2022, uma pen-
são mensal correspondente ao índice 270 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 24 anos de serviço, acrescida do montante relativo a 
4 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da 
Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei 
n.º 1/2014.

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

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 31 de Outubro de 2022:

Li Siu Pang Titus, técnico superior da Direcção dos Serviços 
de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com o nú-
mero de contribuinte 3000728, cancelada a inscrição no Re-
gime de Previdência em 13 de Outubro de 2022, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 1, alínea 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 82% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 19 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Chao Peng Ian, motorista de ligeiros da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais, com o número de contribuinte 
6016292, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 4 de Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 
da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 33 anos 
de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Leong Chio Hou, motorista de ligeiros da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais, com o número de contribuinte 
6016420, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 
2 de Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-
pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 
Individuais» e da «Conta Especial», e 82% do saldo da «Conta 
das Contribuições da RAEM», por completar 19 anos de 
tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos 
dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Lou Ion Hou, motorista de ligeiros do Gabinete do Presidente 
do Tribunal de Última Instância, com o número de contri-
buinte 6018392, cancelada a inscrição no Regime de Pre-
vidência em 16 de Outubro de 2022, nos termos do artigo 
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13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as 
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 
das Contribuições Individuais» e da «Conta Especial», e 
94% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
completar 23 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do 
mesmo diploma.

Chang Sin Chong, motorista de pesados do Instituto para 
os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 
6054640, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 14 de Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 
da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 38 anos 
de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Cheong Weng Kin, escrivão judicial principal do Gabinete do 
Presidente do Tribunal de Última Instância, com o número 
de contribuinte 6069370, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 7 de Outubro de 2022, nos termos do ar-
tigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas 
de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Pre-
vidência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e 73% do saldo da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 16 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Lao U Hong, operário qualificado da Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de Água, com o número de contri-
buinte 6159042, cancelada a inscrição no Regime de Previ-
dência em 6 de Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, 
n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas 
de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Pre-
vidência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e 25% do saldo da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 9 anos de tempo de 
contribuição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 
14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 1 de Novembro de 2022:

Ao Ieong Keong, auxiliar do Instituto para os Assuntos Mu-
nicipais, com o número de contribuinte 6013587, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 14 de Outubro 
de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei 
n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a que 
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-
pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 
Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» e da 
«Conta Especial», por completar 32 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 
14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Ieong Ion Hong, motorista de pesados da Direcção dos Servi-
ços de Administração e Função Pública, com o número de 
contribuinte 6019305, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 14 de Outubro de 2022, nos termos do artigo 
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13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as 
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 
das Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 
da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 32 anos de 
tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos 
dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Leong Sio Chong, operário qualificado da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, com o número de 
contribuinte 6036005, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 19 de Outubro de 2022, nos termos do artigo 
13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as 
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 
das Contribuições Individuais» e da «Conta Especial», e 
97% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
completar 24 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do 
mesmo diploma.

Chang Tek Keong, técnico superior do Gabinete da Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, com o número de 
contribuinte 6081051, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 24 de Outubro de 2022, nos termos do arti-
go 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas 
de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Pre-
vidência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e 50% do saldo da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 14 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Wong Ka Wai, técnica superior de saúde (estagiária) do Instituto 
do Desporto, com o número de contribuinte 6271276, cance-
lada a inscrição no Regime de Previdência em 14 de Outubro 
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» e sem direito ao 
saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por contar 
menos de 5 anos de tempo de contribuição no Regime de Pre-
vidência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Chao Chi Ieng, técnica superior de saúde (estagiária) do Institu-
to do Desporto, com o número de contribuinte 6271284, can-
celada a inscrição no Regime de Previdência em 14 de Outu-
bro 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» e sem di-
reito ao saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
contar menos de 5 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo di-
ploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 4 de Novembro de 2022:

Lo Chi Kun, operário qualificado da Imprensa Oficial, com 
o número de contribuinte 6004006, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 22 de Outubro de 2022, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em 
vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no 
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âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% 
dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais», da 
«Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta Espe-
cial», por completar 26 anos de tempo de contribuição no 
Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 
39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Choi Sio Keong, operário qualificado do Instituto para os As-
suntos Municipais, com o número de contribuinte 6062073, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 20 de 
Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-
ções Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» 
e da «Conta Especial», por completar 33 anos de tempo de 
contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos ar-
tigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Chu Vai Iun, assistente técnico administrativo da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, com o número 
de contribuinte 6082554, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 17 de Outubro de 2022, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — 
fixadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito do 
Regime de Previdência, correspondentes a 100% do saldo 
da «Conta das Contribuições Individuais» e 50% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 14 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Au Man Wai, adjunto-técnico do Instituto para os Assuntos 
Municipais, com o número de contribuinte 6269433, cancela-
da a inscrição no Regime de Previdência em 17 de Outubro 
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» e sem direito ao 
saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por contar 
menos de 5 anos de tempo de contribuição no Regime de Pre-
vidência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 7 de Novembro de 2022:

Tam Lai Heng, auxiliar do Instituto para os Assuntos Munici-
pais, com o número de contribuinte 6006050, cancelada a ins-
crição no Regime de Previdência em 21 de Outubro de 2022, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em 
vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no âm-
bito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos 
saldos da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta 
Especial», e 79% do saldo da «Conta das Contribuições da 
RAEM», por completar 18 anos de tempo de contribuição no 
Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 
40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Lei Kuok Ian, motorista de ligeiros da Direcção dos Serviços 
de Estatística e Censos, com o número de contribuinte 
6028347, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 22 de Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
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6036668

8/2006

6056545

8/2006

6058688

8/2006

6062065

8/2006

6234281

8/2006

Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 
da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 34 anos 
de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Chang Chi Keong, operário qualificado do Instituto para 
os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 
6036668, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 23 de Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais» e da «Conta Especial», e 85% 
do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
completar 20 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do 
mesmo diploma.

Chan Wai Cheng dos Santos, auxiliar do Instituto para os As-
suntos Municipais, com o número de contribuinte 6056545, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 25 de 
Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-
ções Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» 
e da «Conta Especial», por completar 32 anos de tempo de 
contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos ar-
tigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Leong Kam Mok, operário qualificado do Instituto para os As-
suntos Municipais, com o número de contribuinte 6058688, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 16 de 
Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-
ções Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» 
e da «Conta Especial», por completar 36 anos de tempo de 
contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos ar-
tigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Lei Tak Meng, operário qualificado do Instituto para os As-
suntos Municipais, com o número de contribuinte 6062065, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 15 de 
Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-
ções Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» 
e da «Conta Especial», por completar 33 anos de tempo de 
contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos ar-
tigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Iam I Man, auxiliar do Gabinete de Informação Financeira, 
com o número de contribuinte 6234281, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 12 de Outubro de 2022, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 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» e sem 
direito ao saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por contar menos de 5 anos de tempo de contribuição no 
Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do 
mesmo diploma.
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4/2017 2/2021 14/2009

a

305

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

505

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

505

–––––––

 

印 務 局

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

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

Leong Weng I, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento de longa 
duração, deste Fundo — alterado para contrato administra-
tivo de provimento sem termo, nos termos do artigo 6.º, 
n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, desde 8 de 
Outubro de 2022.

Por despachos da presidente do Conselho de Administra-
ção, de 4 de Novembro de 2022:

Kwok Yau Fun — nomeada, definitivamente, adjunta-técnica 
de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, do quadro do pessoal 
deste Fundo, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 
2, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos), alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

Ho Ion Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento de longa duração 
para técnico especialista, 1.º escalão, índice 505, neste Fun-
do, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 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, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

Chen Xiaoying — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento para técnica 
especialista, 1.º escalão, índice 505, neste Fundo, nos ter-
mos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho no Boletim 
Oficial da RAEM.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 10 de Novembro de 2022. — A Presi-
dente do Conselho de Administração, Diana Maria Vital Costa.

IMPRENSA OFICIAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 4 de Novembro de 2022:

Ng Man Kuai — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Sector Comercial, nos termos dos 
artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 «Disposições Fundamentais 
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180

14/2009

12/2015

180

–––––––

 

財 政 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

 

do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia», e 8.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 26/2009 «Disposições com-
plementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia», 
por possuir capacidade de gestão e experiência profissional 
adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 5 
de Janeiro de 2023. 

Por despachos da signatária, de 8 de Novembro de 2022:

Pun Nong Hou, operário qualificado, 3.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento de longa duração, 
desta Imprensa — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do contrato com referência à categoria de operário qua-
lificado, 4.º escalão, índice 180, nos termos do artigo 13.º, 
n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores 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 2 de Novembro 
de 2022.

Heong Kuok In, operário qualificado, 3.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento de longa duração, 
desta Imprensa — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do contrato com referência à categoria de operário qua-
lificado, 4.º escalão, índice 180, nos termos do artigo 13.º, 
n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores 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 2 de Novembro 
de 2022.

–––––––

Imprensa Oficial, aos 9 de Novembro de 2022. — A Admi-
nistradora, Leong Pou Ieng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 19 de Outubro de 2022:

Carlos Alberto Nunes Alves — alterado o contrato admi-
nistrativo de provimento para contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como técnico superior assessor principal, 2.º escalão, nestes 
Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», a partir de 1 de Outubro de 2022.

Chan Un Teng e Lou I Mei  — alterados os contratos adminis-
trativos de provimento para contratos administrativos de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como adjuntos-técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes 
Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», a partir de 28 de Setembro de 2022. 
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4/2017 14/2009

12/2015

400

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 20 de Outubro 
de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo, nos termos dos artigos 13.º da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, 
nas categorias, índices e a partir das datas a cada um a se-
guir indicados:

Iu Vai Fong, para técnico superior assessor principal, 3.º escalão, 
índice 710, a partir de 20 de Outubro de 2022; 

Kong Vun Cheong, para técnico especialista, 2.º escalão, ín-
dice 525, a partir de 14 de Outubro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 31 de Outubro 
de 2022:

Nos termos dos artigos 7.º, 9.º, 10.º e 11.º da Lei n.º 2/2021, foi 
autorizada a transição de Ho Meng Ian, assistente de rela-
ções públicas especialista principal, 1.º escalão, destes Servi-
ços, para adjunta-técnica especialista principal, 1.º escalão, 
a partir de 31 de Outubro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 3 de Novembro 
de 2022:

Nos termos dos artigos 7.º, 9.º, 10.º e 11.º da Lei n.º 2/2021, foi 
autorizada a transição de Choi Cheng Mei, assistente de re-
lações públicas especialista, 3.º escalão, deste Serviços, para 
adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, a partir de 3 de No-
vembro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 9 de Novembro 
de 2022:

Lai Lok Sam — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo com 
referência à categoria de adjunto-técnico especialista, 1.º 
escalão, índice 400, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da 
Lei n.º 12/2015.
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DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extracto de despacho

Por despachos do signatário, de 3 de Novembro de 2022:

Sam Un Teng, Chan Wing Keung e Marina Da Rocha Lopes 
de Oliveira — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 
seus contratos administrativos de provimento sem termo 
com referência à categoria de assistente técnico adminis-
trativo especialista principal, 1.º escalão, índice 345, nesta 
Direcção de Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 
1), e 2, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 4 de 
Novembro de 2022. — O Director, Adriano Marques Ho.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Ho Man I, adjunta-
-técnica especialista principal, 1.º escalão, do Fundo de Segu-
rança Social, requisitada nestes Serviços, cessa as respectivas 
funções no termo do prazo da sua requisição e regressa ao Ser-
viço de origem, em 15 de Novembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 7 de 
Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Wong Chi 
Hong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 30 de Setembro de 2022:

Tam Wai Io, motorista de ligeiros, 5.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido con-
trato com referência à mesma categoria, 6.º escalão, índice 
220, nos termos dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 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 30 de Setembro de 2022.

Por despacho do signatário, de 7 de Outubro de 2022:

Kuok Kam Mui, auxiliar, 3.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com re-

博 彩 監 察 協 調 局

批 示 摘 錄

 

14/2009

12/2015

345

–––––––

 

勞 工 事 務 局

聲 明

–––––––

 

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

 

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

220

4/2017 2/2021 14/2009
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2/2021

12/2015

140

26/2009

26/2009

26/2009

26/2009

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

12/2015

525

–––––––

 

旅 遊 基 金

聲 明 書

摘要

2/2018

/

ferência à mesma categoria, 4.º escalão, índice 140, nos ter-
mos dos artigos 13.º, n.os 2, 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 5 de Outubro de 2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 14 de Outubro de 2022:

Celestino Lei — renovada a comissão de serviço, por mais um 
ano, como chefe do Departamento de Coordenação e Inte-
gração Estatística destes Serviços, nos termos do artigo 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 
de Janeiro de 2023, por possuir competência profissional e 
experiência adequadas para o exercício das suas funções.

Lai Ka Chon — renovada a comissão de serviço, por mais um 
ano, como chefe do Departamento de Sistemas de Informa-
ção e Informática destes Serviços, nos termos do artigo 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 
de Janeiro de 2023, por possuir competência profissional e 
experiência adequadas para o exercício das suas funções.

O Hok Wai — renovada a comissão de serviço, por mais um 
ano, como chefe da Divisão de Estatísticas Demográficas e 
Sociais destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Janeiro 
de 2023, por possuir competência profissional e experiência 
adequadas para o exercício das suas funções.

Tang U Fai — renovada a comissão de serviço, por mais um 
ano, como chefe do Departamento de Estatísticas dos Ser-
viços e Preços destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 4 de 
Janeiro de 2023, por possuir competência profissional e ex-
periência adequadas para o exercício das suas funções.

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

Chio Kin Weng, técnico especialista, 1.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido 
contrato com referência à mesma categoria, 2.º escalão, 
índice 525, 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 14 de Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 10 de 
Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Ieong Meng 
Chao.

FUNDO DE TURISMO

Declaração

Extrato

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes 

transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):
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懲 教 管 理 局

批 示 摘 錄

7/2006

a a

–––––––

 

二零二二年財政年度第四次預算修改

4.a alteração orçamental do ano económico de 2022

分類 Classificação

名稱 

Designação

追加/登錄

Reforços/ 

/Inscrições

註銷 

Anulações組織

Orgân.

功能 

Func.

經濟 

Económica

80600100 旅遊基金——部門預算

Fundo de Turismo — Orçamento do Serviço 

8-08-0 32-02-01-02-00

Software e rede informática

233,700.00 

8-08-0 32-02-04-00-00  

Higiene e limpeza

255,300.00  

8-08-0 32-02-11-02-00

Actividades de propaganda

  1,149,000.00

8-08-0 32-05-05-00-00

Diferenças cambiais

660,000.00 

 

Total

1,149,000.00 1,149,000.00

Referente à autorização: 

04/11/2022

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Economia e Finanças, de 04/11/2022

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 9 de Novembro de 
2022. — O Conselho Administrativo do Fundo de Turismo. 
— A Presidente, Maria Helena de Senna Fernandes. — Os 
Vogais, Cheng Wai Tong — Hoi Io Meng — Daniela de Souza 
Fão — O Chio Hong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 31 de Outubro de 2022:

Po Ip Kai, guarda, 4.º escalão, de nomeação definitiva, destes 
Serviços — nomeado, definitivamente, guarda de primeira, 1.º 
escalão, do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos dos 
artigos 15.º, n.º 1, alínea 3), 16.º, n.os 2, e 4, da Lei n.º 7/2006, 
vigente, 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, 
vigente, a partir de 14 de Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 8 de Novembro de 
2022. — Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirec-
tor.
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

b

430

14/2009

430

14/2009

12/2015

580

14/2 0 09

12/2015

455

545

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

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

Chan Fu Kun, técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, na situação de 
nomeação provisória, destes Serviços — exonerado, a seu 
pedido, a partir de 7 de Novembro de 2022.

Por despacho da signatária, de 17 de Outubro de 2022:

Cheong Ian Teng — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento como técnica superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 9 de Novembro de 
2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 26 de Outubro de 2022:

Lam Hao Long — nomeada, em comissão de serviço, pelo 
período de um ano, no cargo de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, índice 430, da carreira de técnico superior, 
do quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, nos termos do artigo 12.º 
da Lei n.º 14/2009 conjugado com os artigos 22.º, n.º 8, alínea b), 
e 23.º, n.º 12, do ETAPM, vigente.

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

Lee Io Chou — nomeado, provisoriamente, no cargo de técni-
co superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, da carreira 
de técnico superior, do quadro de pessoal civil da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, nos termos 
do artigo 12.º da Lei n.º 14/2009 conjugado com o artigo 
22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente.

Por despachos da signatária, de 3 de Novembro de 2022:

O trabalhador abaixo mencionado — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª do seu CAP para a categoria, índice e data 
indicados nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 1), e 3, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015:

A partir de 2 de Outubro de 2022:

— Leung Ka Seng progride para técnico especialista princi-
pal, 2.º escalão, índice 580.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus CAP para as categorias, 
índices e datas indicados nestes Serviços, nos termos do ar-
tigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, conjugado com o 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015:

A partir de 15 de Outubro de 2022:

— Lou Kuok Hei progride para técnico superior de 2.ª classe, 
2.º escalão, índice 455.

A partir de 17 de Outubro de 2022:

— U Choi Wa progride para técnica especialista, 3.º escalão, 
índice 545.
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650

565

14/2009 2/2021

12/2015

330

14/20 09

12/2015

130

200

130

14/2009

12/2015

240

220

–––––––

 

A partir de 25 de Outubro de 2022:

— Choi Soi Chan progride para técnica superior assessora, 3.º 
escalão, índice 650.

A partir de 28 de Outubro de 2022:

— Chan Mei progride para técnica superior principal, 2.º 
escalão, índice 565.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus CAP para as categorias, índices 
e datas indicados nestes Serviços, nos termos dos artigos 
13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, e 5.º da Lei n.º 2/2021, 
vigente, conjugados com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015:

A partir de 17 de Outubro de 2022:

— Ho Yu Ching, Ao Ieong Ian Ian, Chan Mei Kei, Pun Ieng 
Mio e Ieong Un Cheng progridem para assistentes técnicos ad-
ministrativos especialistas, 3.º escalão, índice 330.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus CAP para as categorias, 
índices e datas indicados nestes Serviços, nos termos do ar-
tigo 13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, conjugado com o 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015:

A partir de 3 de Outubro de 2022:

— Lao Sio I e Tam Chong Kong progridem para auxiliares, 3.º 
escalão, índice 130.

A partir de 4 de Outubro de 2022:

— Pong Kam Hei progride para motorista de pesados, 4.º 
escalão, índice 200.

A partir de 15 de Outubro de 2022:

— Ku Lai San e Cheang Fong Cheng progridem para auxi-
liares, 3.º escalão, índice 130.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus CAP para as categorias, índices 
e datas indicados nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, 
n.os 2, alínea 4), e 3, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015:

A partir de 20 de Outubro de 2022:

— Ieong Kam Kit progride para operário qualificado, 7.º 
escalão, índice 240.

A partir de 27 de Outubro de 2022:

— Mou Kuan Iao progride para auxiliar, 9.º escalão, índice 
220.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 9 de Novembro de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.



17058    46   2022  11  16 

文 化 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

4/2017 2/2021

14/2009 183/2019

260

–––––––

 

體 育 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

430

2/2021 12/2015

18/2020 18/2009

a

–––––––

 

INSTITUTO CULTURAL

Extracto de despacho

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

Lam Weng Fai — contratado por contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período experimental de seis meses, como ad-
junto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, neste Institu-
to, nos termos dos artigos 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, 12.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, e n.º 1 da Ordem Exe-
cutiva n.º 183/2019, a partir de 7 de Novembro de 2022.

–––––––

Instituto Cultural, aos 10 de Novembro de 2022. — A Presi-
dente do Instituto, Leong Wai Man.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 23 de Agosto de 2022:

Loi Kin Keong e Chao Meng Kin — celebrados os contratos 
administrativos de provimento, pelo período experimental 
de seis meses, como técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430, neste Instituto, nos termos dos artigos 3.º, 4.º e 5.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
de 31 de Outubro de 2022.

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

Alícia Khan — renovado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnica de 2.ª classe, 3.º escalão, neste Instituto, nos termos 
dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, a partir de 10 de Novembro de 2022.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 28 de Outubro de 2022:

Wong Kuan U, enfermeira de grau I, única classificada no con-
curso de acesso, de prestação de provas, condicionado, para 
o preenchimento de um lugar de enfermeiro-graduado, 1.º 
escalão, da carreira de enfermagem, do quadro do pessoal 
do Instituto do Desporto, a que se refere o concurso publicado 
no Boletim Oficial da RAEM n.º 31/2022, II Série, de 3 de 
Agosto — nomeada, definitivamente, enfermeira-graduada, 
1.º escalão, da carreira de enfermagem do quadro do pes-
soal deste Instituto, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da 
Lei n.º 18/2009, alterada pela Lei n.º 18/2020, conjugado 
com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em vigor.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 4 de Novembro de 2022. — O 
Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.
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衛 生 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

9/2010

57/99/M

a

2/2021 12/2015

9/2010 琼

57/99/M

a

2/2021 12/2015

9/2010

57/99/M

a

2/2021 12/2015

9/2010

57/99/M

a

2/2021 12/2015

9/2010

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 21 de Julho de 
2022:

Kong Pui Ka, auxiliar de enfermagem de 1.ª classe, 2.º esca-
lão, contratada por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de auxiliar de en-
fermagem de 1.ª classe, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 
2) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos re-
troactivos a partir de 8 de Dezembro de 2021, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 2 do artigo 118.º do Código do Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
de 11 de Outubro.

Tong Iok Keng, Ha Im Peng, Tam Man Tim, Chu Mei Kam, Ng 
Im Nong, Chou Wai Tong, Kuok In Leng, Kuok Sok Hang, 
Leong I Man e Long U Tou, auxiliares de enfermagem de 1.ª 
classe, 2.º escalão, contratados por contratos administrativos 
de provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 
auxiliar de enfermagem de 1.ª classe, 3.º escalão, nos termos 
do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2010, com 
efeitos retroactivos a partir de 11 de Novembro 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.

Chan Ka Wan, auxiliar de enfermagem de 1.ª classe, 2.º esca-
lão, contratada por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de auxiliar de enfer-
magem de 1.ª classe, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) 
do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retro-
activos a partir de 25 de Novembro 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.

Leong Hou Weng, Lai Pui Man, Lou Wan Ha, Lei Chan Seng, 
Iong Lai Fong, Ian Sin Heng, Ieong Ng Mui, Wong Ion Ha, 
Cheong Iao Tai e Chong Lei Fan, auxiliares de enfermagem 
de 2.ª classe, 2.º escalão, contratados por contratos admi-
nistrativos de provimento, destes Serviços — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à 
categoria de auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 3.º esca-
lão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei 
n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 16 de Novem-
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.

Chio Hoi Ian, Leong Sut Leng, Ng Sio Peng, Deng Xiangyang, 
Iam Sio Lai, Ka Sao Ieng, Pang Chi Tong, Ao Ieong Un 
Kuan, Chow Pui I, Ip Kuai Chu, Lou Iok Leng, Ning Guiying, 
Wong Weng Mui, Cheong Pou Chu, Lam Sio Fong, Cheong 
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Hio Ieng e Chio Fong Seong, auxiliares de enfermagem de 2.ª 
classe, 2.º escalão, contratadas por contratos administrativos 
de provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de au-
xiliar de enfermagem de 2.ª classe, 3.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos 
retroactivos a partir de 1 de Dezembro 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.

Lok Sut Wan, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º escalão, 
contratada por contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do con-
trato com referência à categoria de auxiliar de enfermagem 
de 2.ª classe, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do 
n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos 
a partir de 8 de Dezembro 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.

Chan Si Cheng, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º esca-
lão, contratada por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de auxiliar de enfer-
magem de 2.ª classe, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) 
do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retro-
activos a partir de 12 de Dezembro 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.

Wong Sio Ha, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º escalão, 
contratada por contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contra-
to com referência à categoria de auxiliar de enfermagem de 2.ª 
classe, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 
11.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 16 
de Dezembro 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.

Tang Kam Seng, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º esca-
lão, contratado por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de auxiliar de enfer-
magem de 2.ª classe, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) 
do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retro-
activos a partir de 24 de Dezembro 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.

Fan Ka Wai, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º escalão, 
contratada por contrato administrativo de provimento, des-
tes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato com referência à categoria de auxiliar de enferma-
gem de 2.ª classe, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 
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n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do 
n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos 
a partir de 30 de Dezembro de 2021, ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro.

Chan Lai Meng, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º esca-
lão, contratada por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de auxiliar de enfer-
magem de 2.ª classe, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) 
do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroac-
tivos a partir de 30 de Janeiro de 2022, ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro.

Wong Sio Cheng, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º es-
calão, contratada por contrato administrativo de provimen-
to, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do contrato com referência à categoria de auxiliar de 
enfermagem de 2.ª classe, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 
2) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retro-
activos a partir de 8 de Maio de 2022, ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro.

U Wai Fong, Leong Lai Kun, Chao Cheng Ian, Chan Sut Peng, 
Kam Chon Fai, Wu Lai Oi, Ao Ieong Ngan Chio, Ng Sao 
Fong, Cheang Kuai Kong, Ho Chi Hou, Lei Sao Ieng, Chu 
Soi U, Ng Tai Tai, Fong Kin Leng, Lei Ut Meng, Li Dong Ru 
e Chan Sao Kio, auxiliares de serviços gerais, 1.º escalão, con-
tratados por contratos administrativos de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 
contratos com referência à categoria de auxiliar de serviços 
gerais, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 1) do n.º 1 do artigo 
7.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 5 de 
Novembro 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.

Lou Kam Wan, Un Mei Ngan, Kuok Ieng Sut e Wong Yin Wai, 
auxiliares de serviços gerais, 1.º escalão, contratadas por 
contratos administrativos de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com 
referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 2.º esca-
lão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e da alínea 1) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei 
n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 2 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.

Ho Ka Man, Cheong In Leng, Lam Wang Keong e Ng Leng 
Leng, auxiliares de serviços gerais, 1.º escalão, contratados 
por contratos administrativos de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos contra-
tos com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 
2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alte-
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rada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 1) do n.º 1 do artigo 7.º 
da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 16 de 
Dezembro 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.

Ieong Da Luz, Joao, auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, 
contratado por contrato administrativo de provimento, des-
tes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato com referência à categoria de auxiliar de serviços 
gerais, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 1) do n.º 1 do artigo 
7.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 7 de 
Novembro 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.

Loi Pui San, auxiliar de serviços gerais, 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 auxiliar de serviços gerais, 2.º esca-
lão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e da alínea 1) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei 
n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 6 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.

Ng Chi Wai, auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 2.º esca-
lão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e da alínea 1) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei 
n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 8 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.

Kei Keng Van, auxiliar de serviços gerais, 4.º escalão, contrata-
da por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 5.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 3) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei 
n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 18 de Novem-
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.

Cheong Fu Wa, Lam Iok In, Leong Wai Hong, Tang Un Mei e 
Lam San Ut, auxiliares de serviços gerais, 4.º escalão, con-
tratados por contratos administrativos de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 
contratos com referência à categoria de auxiliar de serviços 
gerais, 5.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 3) do n.º 1 do artigo 
7.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 15 de 
Dezembro 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.

Leong Son Wai e Ho Iok Fong, auxiliares de serviços gerais, 
4.º escalão, contratados por contratos administrativos de 
provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a 
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cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de au-
xiliar de serviços gerais, 5.º escalão, nos termos do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 3) 
do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroacti-
vos a partir de 22 de Dezembro de 2021, ao abrigo da alínea 
a) do n.º 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 
de Outubro.

Ho Peng Hon, auxiliar de serviços gerais, 5.º escalão, contrata-
do por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 6.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 3) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei 
n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 13 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.

Lai Wa Wan, auxiliar de serviços gerais, 7.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 8.º esca-
lão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e da alínea 4) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 7.º 
da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 12 de 
Dezembro 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.

Un Lai Kun, auxiliar de serviços gerais, 9.º escalão, contratada 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 10.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 4) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 
7.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 6 de 
Novembro 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 despachos do director dos Serviços, substituto, de 31 
de Agosto de 2022:

Sam Ip Pio, Lei Chong Iok, Wong Chong Hei, Wong Ngan 
Wa, Wu Yaya e Lam Sio Teng, 1.º a 4.º, 6.º e 9.º classificados, 
respectivamente, no concurso externo de prestação de pro-
vas, para o preenchimento de nove lugares vagos de médico 
geral, 1.º escalão, da carreira médica do quadro do pessoal 
destes Serviços, a que se refere a lista classificativa final in-
serta no Boletim Oficial da RAEM, n.º 28/2022, II Série, de 
13 de Julho — nomeados, provisoriamente, médicos gerais, 
1.º escalão, da carreira médica do quadro do pessoal destes 
Serviços, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, dos 
n.os 1, 2 e 3 do artigo 22.º do ETAPM, vigente, e do mapa 1 do 
anexo à Lei n.º 10/2020, alterada pela Lei n.º 18/2020, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 25 de Outubro de 2022:

Chio Weng — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como chefe do Departamento de Administração 
Hospitalar destes Serviços, nos termos da alínea a) do n.º 3 do 
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artigo 37.º e do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, 
de 15 de Novembro, republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 36/2021, conjugado com os 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 Janeiro de 2023.

Por despachos do subdirector dos Serviços, de 26 de 
Outubro de 2022:

Yip Kin Man, inspector sanitário de 2.ª classe, 1.º escalão, des-
tes Serviços — autorizada a recondução da nomeação provi-
sória, pelo período de um ano, nos termos do n.º 2 do artigo 
22.º do ETAPM, vigente, a partir de 17 de  Março de 2022.

Ip Pui San, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomea-
ção provisória, destes Serviços — nomeada, definitivamen-
te, para o mesmo lugar, nos termos dos n.os 3 e 5 do artigo 
22.º do ETAPM, vigente, a partir de 1 de Julho de 2022.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 28 de Outubro de 2022:

Ieong Man U — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como chefe da Divisão de Aprovisionamento e 
Economato destes Serviços, nos termos da alínea a) do 
n.º 2, n.º 3 e n.º 4 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, 
de 15 de Novembro, republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 36/2021, conjugado com os 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 Fevereiro de 2023.

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 28 de Outubro 
de 2022:

Tong Kuok Tong, técnico superior principal, 1.º escalão, destes 
Serviços — autorizada a recondução da nomeação provisó-
ria, pelo período de um ano, nos termos do n.º 2 do artigo 
22.º do ETAPM, vigente, a partir de 3 de Março de 2022.

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 1 de Novembro de 
2022:

Wong Chin Leng — concedida autorização para o exercício 
privado da profissão de médico, licença n.o M-2809.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Novembro de 2022:

Sam Ip Pio, Lei Chong Iok, Wong Chong Hei, Wong Ngan Wa, 
Wu Yaya e Lam Sio Teng — nomeados, em comissão de ser-
viço, pelo período de um ano, internos do internato comple-
mentar, 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 16.º do Regulamento 
Administrativo n.º 45/2021, do n.º 2 do artigo 18.º do Decre-
to-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 178/2019, do n.º 1 do artigo 22.º, 
da alínea a) do n.º 1, da alínea b) do n.º 2 do artigo 23.º do 
ETAPM, vigente, e do mapa 2 do anexo à Lei n.º 10/2010, 
alterado pela Lei n.º 18/2020, a partir de 16 de Novembro de 
2022.
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Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 11 de Novembro de 2022:

Cheang Hou Kong, Wong Pan Pan e Leong Kam Hang — 
nomeados, em comissão de serviço, pelo período de um ano, 
internos do internato complementar, nos termos da alínea 
b) do n.º 1 do artigo 20.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º 
do ETAPM, vigente, 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, e do mapa 2 do anexo à Lei 
n.º 10/2010, alterado pela Lei n.º 18/2020, a partir de 21 de 
Novembro de 2022.

–––––––

Serviços de Saúde, aos 14 de Novembro de 2022. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Extractos de despachos

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

Ng Kuok Leong — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como vice-presidente deste Instituto, nos 
termos do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 
n.º 35/2021, do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e do artigo 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 Janeiro de 
2023.

Lei Sai Ian — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como vice-presidente deste Instituto, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 35/2021, 
do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e do artigo 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, por possuir capacidade 
de gestão e experiência profissional adequadas para o exer-
cício das suas funções, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Por despachos do vice-presidente do Instituto, de 31 de 
Outubro de 2022:

Autorizado à Farmácia «Chai Yan Vida», alvará n.º 407, com o 
local de funcionamento na Rua de Francisco Xavier Pereira,  
Habitação Social de Mong Há — Edifício Mong Tak, r/c «G», 
Macau, a comercialização de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas compreendidos nas Tabelas I a IV, com excep-
ção da II-A, referidas no n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei 
n.º 34/99/M, de 19 de Julho. O prazo desta autorização é de 
um ano, contado a partir da data desta publicação.

(Custo desta publicação $ 454,00)

Autorizado à Farmácia «Cem Pontos Vida», alvará n.º 408, 
com o local de funcionamento na Rua de Mong Sin, Habitação 
Social de Mong Há — Edifício Mong Tak, r/c «O», Macau, a 
comercialização de estupefacientes e substâncias psicotrópi-
cas compreendidos nas Tabelas I a IV, com excepção da II-A, 
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–––––––

 

referidas no n.º 2 do artigo 1.º  do Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 
19 de Julho. O prazo desta autorização é de um ano, contado 
a partir da data desta publicação.

(Custo desta publicação $ 454,00)

Por despachos do presidente do Instituto, de 3 de Novembro 
de 2022:

Conforme o pedido do portador da titularidade, Companhia 
de Importação e Exportação Va Ying Limitada, é cancelado 
o alvará n.º 314 da Firma de Importação, Exportação e Ven-
da por Grosso de Produtos Farmacêuticos «Va Ying», com o 
local de funcionamento registado na Rua de Entre-Campos 
n.º 5-D, Pou Lai Fa Un, Bloco I «H», r/c com kok-chai, Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Autorizada a emissão do alvará n.º 329 da Firma de Importa-
ção, Exportação e Venda por Grosso de Produtos Farma-
cêuticos «Universo», com o local de funcionamento na Rua 
de Entre-Campos n.º 5-D, Pou Lai Fa Un, Bloco I «H», r/c 
com kok-chai, Macau, Hoyo Grupo Medical Limitada, com 
sede na Avenida do Infante D. Henrique, The Macau Square, 
13.º andar «C», Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

Por despacho do presidente do Instituto, de 4 de Novembro 
de 2022:

Conforme o pedido do portador da titularidade, Companhia 
de Farmacêuticos Sun Chong Un Grupo Limitada, é can-
celado o alvará n.º 310 da Farmácia «Novo Loyal (Sucursal 
Starworld)», com o local de funcionamento registado na 
Rua Cidade de Santarém n.º 412, Edifício «Hot Line», r/c 
«B», Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Por despacho do presidente do Instituto, de 10 de Novembro 
de 2022:

Autorizada a emissão do alvará n.º 261 de Farmácia Chinesa 
«Cheong Kun», com o local de funcionamento na Rua 
dos Ervanários n.º 27, e Rua de Nossa Senhora do Am-
paro n.º 22, r/c e 1.º andar, Macau, à Fábrica de Anodino 
Óleo Herbario Medicinal Chinesa Cheong Kun (Macau) 
Limitada, com sede na Rua dos Currais n.º 61, Edifício 
Industrial Cidade Nova, 7.º andar «N», Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 10 de Novembro de 2022. — O Presidente do Instituto, 
Choi Peng Cheong.
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INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da presidente deste Instituto, de 26 de 
Outubro de 2022:

Lam Wai In, técnico especialista, 3.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, deste Instituto — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato, 
ascendendo a técnico especialista principal, 1.º escalão, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, e 5.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016, e republicado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

Fong Ka Hou, adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, con-
tratado por contrato administrativo de provimento, deste 
Instituto — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato, ascendendo a adjunto-técnico especialista princi-
pal, 1.º escalão, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 1), da 
Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, e 5.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, e republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da 
data da publicação do presente extracto de despacho.

Ng Hou In, assistente técnico administrativo principal, 2.º escalão, 
contratado por contrato administrativo de provimento, deste 
Instituto — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato, ascendendo a assistente técnico administrativo espe-
cialista, 1.º escalão, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, 5.º, 
n.os 1, alínea 2), e 2, e do mapa 2 do anexo II da Lei n.º 2/2021, e 
5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, e republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 10 de Novembro 
de 2022. — A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

澳 門 旅 遊 學 院

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

4/2017 2/2021

14/2009 21/2021

14/2016

4/2017 2/2021

14/2009 2/2021

21/2021

14/2016

–––––––
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS E 

CONSTRUÇÃO URBANA

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Departamento de Administração, 
substituta, destes Serviços, de 10 de Outubro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — al-
terada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos 
administrativos de provimento, 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, em vigor, a partir de 30 de Setembro 
de 2022, mantendo-se as demais condições contratuais:

Ho Un Leng e Leong Tai Hoi, progredindo para técnicos 
superiores assessores, 2.º escalão;

Che Chon Cheong, progredindo para adjunto-técnico espe-
cialista, 2.º escalão.

Por despacho da chefe do Departamento de Administração 
destes Serviços, de 17 de Outubro de 2022:

Choi Tat Wai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo para 
operário qualificado, 5.º escalão, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, em 
vigor, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 
15 de Outubro de 2022, mantendo-se as demais condições 
contratuais.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, aos 9          
de Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Lai Weng 
Leong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 20 de Setembro de 2022:

Lam U Hei — autorizada a sua mobilidade da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego para esta Direcção de 
Serviços, para o exercício de técnico superior principal, 2.º 
escalão, em regime de contrato administrativo de provimen-
to sem termo, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 1 de Outubro de 2022.

Por despacho do signatário, de 20 de Outubro de 2022:

Ma Xiongjie — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como técnico superior de 
2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de 
Novembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 7 de Novembro 
de 2022. — O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

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

12/2015

12/2015

455

–––––––
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海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

–––––––

 

環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

38/2020

14/2009

15/2009

1. 

2. 

3. 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 21 de Setembro de 2022:

Chao Meng Kin — cessou, a seu pedido, o contrato adminis-
trativo de provimento como técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, nestes Serviços, a partir de 31 de Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 7 de Novembro de 2022. — A Directora dos Serviços, 
Wong Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 22 de Setembro de 2022: 

Un Man Long — nomeado, em comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira destes Serviços, a partir de 1 de Dezembro de 
2022, nos termos da alínea 2) do n.º 3 do artigo 2.º e dos ar-
tigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com o n.º 2 do 
artigo 2.º, o n.º 2 do artigo 3.º e os artigos 5.º e 7.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 26/2009, e nos termos do artigo 
17.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2009, alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 38/2020.

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 
currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Un Man Long possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira destes Serviços, o que se demonstra pelo curriculum 
vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Empresas na Universidade de 
Macau (Gestão geral — Especialização em Gestão Estratégica);

— Mestrado em Gestão de Empresas na Universidade de 
São José (Gestão de Recursos Humanos).

3. Currículo profissional:

— De Abril de 2003 a Maio de 2007, adjunto-técnico da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau;



17074    46   2022  11  16 

4/2017 2/2021

14/2009 12/2015

650

–––––––

 

郵 電 局

批 示 摘 錄

26/2009

12/2015

— De Abril de 2010 a Março de 2011, adjunto-técnico da Di-
recção dos Serviços de Protecção Ambiental;

— De Março de 2011 a Maio de 2011, técnico da Direcção 
dos Serviços de Protecção Ambiental;

— De Maio de 2011 até à presente data, técnico superior da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental;

— De Junho de 2022 até à presente data, chefe, substituto, 
da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Servi-
ços de Protecção Ambiental.

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 7 de Novembro de 2022:

Pang Chi Iong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de 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 e pela 
Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 14 de Novembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 9 de 
Novembro de 2022. — O Director  dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 14 de Outubro de 2022:

Chong Vun Leng — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como chefe do Departamento Financeiro 
e de Gestão de Recursos Humanos destes Serviços, a partir 
de 19 de Dezembro de 2022, nos termos do artigo 8.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir compe-
tência profissional e experiência adequadas para o exercício 
das funções.

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

Wong Kuai Meng e Loi Ka Meng, técnicos superiores de 2.ª 
classe, 1.º escalão, área de informática, de nomeação provi-
sória, destes Serviços — nomeados, definitivamente, para 
os mesmos lugares, nos termos do artigo 22.º, n.os 3 e 5, do 
ETAPM, vigente, a partir de 11 de Novembro de 2022.

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

Yu Yueh Chan, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, des-
tes Serviços — alterado o respectivo contrato administrativo 
de provimento para contrato administrativo de provimento 
de longa duração, pelo período de três anos, nos termos do 
artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 
7 de Outubro de 2022.
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4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

12/2015 Patr íc ia 

Fernanda Teles Dias da Luz Martins Pereira

660

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

12/2015

400

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

525

430

365

355

頴

240

4/2017 2/2021 14/2009

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

Chan Sao Ieng, intérprete-tradutora assessora, 4.º escalão, 
do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Solos e 
Construção Urbana — prorrogada, por mais um ano, a sua 
requisição, para desempenhar funções na mesma catego-
ria e escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 34.º do 
ETAPM, vigente, a partir de 22 de Dezembro de 2022.

Por despachos da signatária, de 1 de Novembro de 2022:

Patrícia Fernanda Teles Dias da Luz Martins Pereira — alte-
rada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato admi-
nistrativo de provimento muda para a categoria de técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 1), da 
Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 2.º, 
alínea 3), e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da sua 
publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Chan Hao Ieng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento muda para a 
categoria de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, índice 
400, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alí-
nea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da 
data da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento, para as categorias, escalões, índices e datas a 
cada um indicados nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, 
n.os 1, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, conjugados com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:

Wan Zhiling, para técnico especialista, 2.º escalão, índice 
525, a partir de 18 de Novembro de 2022;

Kong Ieok Man e Un Ka Ian, para adjuntos-técnicos espe-
cialistas, 3.º escalão, índice 430, a partir de 13 de Novembro de 
2022;

Wu Ka Ieng, para adjunto-técnico principal, 2.º escalão, índi-
ce 365, a partir de 27 de Novembro de 2022;

Leong Wai Wa, para oficial de exploração postal especialista 
principal, 2.º escalão, índice 355, a partir de 13 de Novembro 
de 2022;

Chan Chak Kuan e Iek Weng Ka, para assistentes técnicos 
administrativos de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 240, a partir de 
18 de Novembro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento, para os escalões, índices e datas a cada um 
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房 屋 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

4/2017 14/2009

21/2021

indicados, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, 
alíneas 2) e 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, conjugados com o artigo 4.º, n.º 2, da 
Lei n.º 12/2015:

Chan Ka Leong, Lei Chon Wai e Lei Hou Man, para distri-
buidores postais, 3.º escalão, índice 190, o primeiro a partir de 
5 de Novembro de 2022 e os restantes a partir de 19 de Novem-
bro de 2022;

António Augusto Gomes da Silva de Jesus, para operário 
qualificado, 9.º escalão, índice 280, a partir de 24 de Novembro 
de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento, para as categorias e índices a cada um in-
dicados nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 
alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, 5.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 2/2021, 2.º, alínea 3), 
e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da sua publicação no 
Boletim Oficial da RAEM:

Cheong Ka Wai e Kwan Kuai Peng, mudam para a categoria 
de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, índi-
ce 265.

–––––––

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
7 de Novembro de 2022. — A Directora dos Serviços, Lau Wai 
Meng.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Extractos de despachos

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

Leung Hou Man — alterada, por averbamento, a cláusula 2.ª 
do seu contrato administrativo de provimento para contrato 
administrativo de provimento sem termo com referência à 
categoria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, no 
Instituto de Habitação, nos termos do artigo 4.º e da alínea 2) 
do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 
16 de Outubro de 2022.

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

Iao U In — alterada, por averbamento, a cláusula 2.ª do seu 
contrato administrativo de provimento para contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo com referência à cate-
goria de adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, no Institu-
to de Habitação, nos termos do artigo 4.º e da alínea 2) do 
n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 23 
de Outubro de 2022.

Por despachos da signatária, de 10 de Novembro de 2022:

Lei Kuai Pio, Kuan Hong Cheng, Lai Kin Kei, Leong Tek Ieng 
e Chiang Tat San — nomeados, definitivamente, técnicos 
superiores da 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, do quadro 



N.º 46 — 16-11-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 17077

14/2016

a

485

4/2017 14/2009

21/2021

14/2016 12/2015

400

 

聲 明 書

摘要

2/2018

/

do pessoal do Instituto de Habitação, nos termos da alínea 
2) do n.º 1 e dos n.os 2 e 4 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e da alínea a) do 
n.º 8 do artigo 22.º do ETAPM, vigente, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

Ngan Sio Iong, Ip Cheng I, Ao Sao Ieng e Wong Lei Cheng — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos 
administrativos de provimento sem termo, ascendendo 
para adjuntas-técnicas especialistas, 1.º escalão, índice 400, 
para o exercício de funções no Instituto de Habitação, nos 
termos da alínea 2) do n.º 1 e dos n.os 2 e 4 do artigo 14.º 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, do artigo 
5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

Declaração

Extrato

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

二零二二年財政年度第五次預算修改

5.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

70400100 房屋局

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

6-01-0 31-02-01-02-00

Remunerações para formação 

$ 3,000.00

6-01-0 31-02-02-02-00

Subsídio de família

$ 3,000.00

6-01-0 32-02-05-00-00

Condomínio e segurança

$ 727,000.00

6-01-0 32-02-19-00-00

Estudos e consultadoria

$ 727,000.00

Total   

$ 730,000.00 $ 730,000.00

Referente à autorização:

16/10/2022

Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 16/10/2022

Instituto de Habitação, aos 9 de Novembro de 2022. — O 
Chefe do Departamento de Informática e Apoio, substituto, 
Wong Chi Chong.

 

–––––––

Instituto de Habitação, aos 11 de Novembro de 2022. — A 
Vice-Presidente do Instituto, Kuoc Vai Han.
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批 示 摘 錄
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 22 de Setembro de 2022:

O seguinte pessoal de chefia destes Serviços — renovadas as 
comissões de serviço, pelo período de um ano, nos termos 
do artigo 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 27 
de Novembro de 2022:

Mestre Law Sio Peng, como chefe do Departamento de Car-
tografia;

Mestre Chim Heng Sam, como chefe da Divisão de Cadas-
tro;

Mestre Lao Lai Kuan, como chefe da Divisão Administrativa 
e Financeira.

Mestre Lo Chong Hou — nomeado, em comissão de serviço, 
pelo período de um ano, como chefe da Divisão de Trata-
mento de Dados destes Serviços, nos termos dos artigos 2.º, 
n.º 3, alínea 2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com 
os artigos 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 2, 5.º, 7.º e 9.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009, e os artigos 3.º, n.º 2, alínea a), e 6.º, 
n.º 2, do Decreto-Lei n.º 70/93/M, a partir de 27 de Novem-
bro de 2022.

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 
currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Lo Chong Hou possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Tratamento 
de Dados destes Serviços, o que se demonstra pelo curriculum 
vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Engenharia Topográfica;

— Mestrado em Topografia e Informação Espacial;

— Mestrado em Administração Pública.

3. Currículo profissional:

— De Julho de 2007 a Novembro de 2009, técnico da Direc-
ção dos Serviços de Cartografia e Cadastro;

— De Novembro de 2009 a Novembro de 2018, técnico supe-
rior da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro;

— De Setembro de 2017 a Novembro de 2017, chefe, substitu-
to, da Divisão de Tratamento de Dados da Direcção dos Servi-
ços de Cartografia e Cadastro;
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地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄

12/2015

— De Novembro de 2017 a Novembro de 2018, chefe, substi-
tuto, da Divisão de Recolha de Dados da Direcção dos Servi-
ços de Cartografia e Cadastro;

— De Novembro de 2018 a Novembro de 2022, chefe da Di-
visão de Recolha de Dados da Direcção dos Serviços de Carto-
grafia e Cadastro.

Licenciado Wong Kin Him — nomeado, em comissão de servi-
ço, pelo período de um ano, como chefe da Divisão de Re-
colha de Dados destes Serviços, nos termos dos artigos 2.º, 
n.º 3, alínea 2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com os 
artigos 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 2, 5.º, 7.º e 9.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009, e os artigos 3.º, n.º 2, alínea a), e 6.º, 
n.º 2, do Decreto-Lei n.º 70/93/M, a partir de 27 de Novembro 
de 2022.

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 
currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Wong Kin Him possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Recolha de 
Dados destes Serviços, o que se demonstra pelo curriculum 
vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Recursos de Geografia e Ambiente.

3. Currículo profissional:

— De Novembro de 2010 a Novembro de 2018, técnico supe-
rior da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro;

— De Novembro de 2017 a Novembro de 2018, chefe, subs-
tituto, da Divisão de Tratamento de Dados da Direcção dos 
Serviços de Cartografia e Cadastro;

— De Novembro de 2018 a Novembro de 2022, chefe da 
Divisão de Tratamento de Dados da Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro.

–––––––

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 9 de 
Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Vicente Luís 
Gracias.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extracto de despacho

Por despacho do director da Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, de 31 de Outubro de 2022:

Ieong Chi Fong, motorista de ligeiros, 2.º escalão — alterado, 
por averbamento, o seu contrato administrativo de provi-
mento de longa duração para regime de contrato adminis-
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trativo de provimento sem termo, nos termos dos artigos 4.º, 
n.º 2, e 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, a partir de 15 
de Outubro de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chan Koc Io, meteoro-
logista assessor principal, 4.º escalão, de nomeação definitiva, 
destes Serviços, se encontrou desligado do serviço para efeitos 
de aposentação voluntária, nos termos do artigo 263.º, n.º 1, 
alínea a), do ETAPM, vigente, a partir de 3 de Novembro de 
2022.

––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 7 de 
Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Chefe do Executivo, de 
7 de Outubro de 2022, e nos termos definidos no 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, na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos) e na Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 2/2021, se encontra aberto o concur-
so de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
comum, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 
preenchimento, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de seis lugares vagos de auxiliar, 1.º escalão, da carreira 
de auxiliar, área de auxiliar geral, da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos da Sede do Governo, e dos que vierem a verificar-se 
nestes 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 profis-
sionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão 
uniformizada e consiste na avaliação das competências especí-
ficas necessárias ao exercício de funções de auxiliar, da área de 
auxiliar geral.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento dos lugares 
vagos e dos que vierem a vagar nestes Serviços, na mesma forma 
de provimento, na mesma carreira, escalão e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva simples de esforço ou activi-
dade física, enquadrada em tarefas normalmente não especi-
ficadas, exigindo conhecimentos de ordem prática aprendidos 
no local de trabalho.

3. Conteúdo funcional

Execução de tarefas simples não especificadas de carácter 
manual, exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos 
elementares de índole prática: distribuição de correspondência 
ou outros documentos ou encomendas no interior ou no exterior; 
auxílio aos profissionais da especialidade em trabalhos menos 
qualificados como fotocópia e encadernação de documentos, 
cargas, descargas, transporte e arrumação de materiais; limpe-
za dos locais de trabalho, varrendo, limpando o pó, lavando e 
aspirando ou executando outras tarefas similares, mantendo as 
superfícies e objectos em adequado estado de limpeza; colabo-
ração na execução de tarefas genéricas, bem como execução das 
tarefas distribuídas pelo superior hierárquico.

政 府 總 部 事 務 局

通 告

21/2021 14/2016

2/2021

14/2009 12/2015

1. 

2. 

3. 

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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2/2021

12/2015

6. 

2022 11 28

21/2021

14/2016

7. 

7.1 

2022 11 17 28

7.2 4/2021

$300.00

7.2.1 

20

 4. Vencimento, direitos e regalias

O auxiliar, 1.º escalão, vence pelo índice 110 da tabela indiciá-
ria, constante do nível 1 do Mapa 2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021 e pela Lei 
n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da função pública.

5. 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 todos os indivíduos que, até ao termo 
do prazo da apresentação de candidaturas (ou seja, até ao dia 
28 de Novembro de 2022), estejam habilitados com o ensino 
primário completo, reúnam os requisitos gerais para o desem-
penho de funções públicas, previstos na legislação em vigor, 
designadamente: ser residente permanente da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, ter atingido a maioridade, ter 
capacidade profissional e ter aptidão física e mental, bem como 
se encontrar nas situações indicadas no n.º 2 do artigo 12.º 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.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (ou seja, de 17 a 28 de Novembro de 2022);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte de 
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação da 
«Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competên-
cias Profissionais ou Funcionais», de modelo aprovado pelo Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021 e 
constante do seu anexo II, acompanhada dos documentos com-
provativos 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, por estes Serviços ou através do sistema do 
serviço electrónico de apresentação de candidaturas, consoan-
te seja apresentada em suporte de 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 pelo próprio ou por qualquer 
outra pessoa, sem necessidade de apresentação de procura-
ção, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no 
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VISA MasterCard

e

M Pay

 7.2.2 

https://concurso-uni.safp.

gov.mo/

8. 

8.1 

a

b

c 4/2021

8.2 21/2021

14/2016

8.3 8.1

horário de expediente (de segunda a quinta-feira entre as 9,00 
e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, e sexta-feira 
entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 horas), 
no rés-do-chão do Edifício da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos da Sede do Governo, à Rua da Imprensa Nacional, 
n.º 20, Macau. O pagamento da taxa de candidatura deve ser 
efectuado no mesmo momento (formas de pagamento: em 
numerário ou através das máquinas e aparelhos da «GovPay», 
nomeadamente por VISA, Master Card, 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 Ma-
cau Pass e MPay).

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Ins-
crição em Concurso de Avaliação de Competências Profis-
sionais ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço 
electrónico para apresentação de candidaturas ao regime de 
gestão uniformizada, disponibilizado através da plataforma 
electrónica uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito 
através da página electrónica dos concursos da função pública 
https://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação para telemóvel 
«Acesso comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do 
prazo de apresentação de candidaturas, a partir das 9,00 horas 
do primeiro dia do prazo fixado no aviso de abertura do con-
curso, tendo a sua apresentação de ser enviada até às 17,45 ho-
ras do último dia do prazo, ou até às 17,30 horas, quando este 
calhe numa sexta-feira. O pagamento da taxa de candidatura 
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. 

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido emitido pela 
Direcção dos Serviços de Identificação;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso emitido por instituição de 
ensino ou entidade competente;

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
pelo Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021 e constante do seu anexo IV, devidamente preen-
chida e assinada pelo candidato, acompanhada de cópias dos 
documentos comprovativos.

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
serviço público a que pertence que permita comprovar a sua 
situação funcional, quando se trate de candidato que se encon-
tre 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 
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documento que comprova a situação funcional, se os mesmos 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 da candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 
ou dos 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 «Ficha de Inscrição em Concurso de Ava-
liação de Competências Profissionais ou Funcionais» e «Nota 
Curricular para Concurso» acima referidos podem ser descar-
regados da página electrónica da Imprensa Oficial ou adquiri-
dos, mediante pagamento, na Imprensa Oficial.

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 apresentar os originais 
ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 
prazo para a entrega dos documentos necessários estipulado na 
alínea 2) do n.º 5 do artigo 39.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado 
e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — entrevista de selecção;

 b) 2.º método de selecção — análise curricular.

9.2 O candidato que falte ou desista do método de selecção 
referido na alínea a) é automaticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Entrevista de selecção – determinar e avaliar a adequação do 
candidato à cultura organizacional e às funções a que se candi-
data, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular – examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100 valores.

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 
final obtenham classificação inferior a 50 valores.
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12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifica-
ções obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte forma:

Entrevista de selecção = 70%;

Análise curricular = 30%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência pre-
vistas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021.

14. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, a informação so-
bre o local, data e hora da realização da entrevista de selecção 
e a lista classificativa final aprovada são afixadas no rés-do-
-chão do Edifício da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
da Sede do Governo, à Rua da Imprensa Nacional, n.º 20, Ma-
cau, e colocadas na página electrónica dos concursos da função 
pública em https://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na 
página electrónica da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
da Sede do Governo em https://www.dsasg.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.2 Regulamento Administrativo n.º 44/2020 (Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
da Sede do Governo);

15.3 Conhecimentos gerais exigíveis para o exercício de fun-
ções;

15.4 Conhecimentos gerais.

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) e da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos), com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 2/2021 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas definidas na Lei n.º 8/2005 
«Lei da Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Ngai Hang, adjunto-técnico especialista (chefia 
funcional).
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 $12,877.00

法 務 局

通 告

110/2022

15/2009 26/2009

2/2020

Vogais efectivos: Sam Chi Un, adjunto-técnico especialista 
(chefia funcional); e

 Lam Sin I, assistente técnica administrativa especialista.

Vogais suplentes: Leong I Man, assistente técnica adminis-
trativa especialista; e

Iong Wai Ha, assistente técnica administrativa especialista.

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Gover-
no, aos 8 de Novembro de 2022.

A Directora dos Serviços, Lao Kuan Lai da Luz.

(Custo desta publicação $ 12 877,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Aviso

Despacho n.º 110/2022

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do artigo 
22.º e do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
e do n.º 3 do Despacho do Secretário para a Administração e 
Justiça n.º 2/2020, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na chefe do Departamento 
de Tradução Jurídica, Lei Weng I, as minhas competências 
próprias e subdelegadas seguintes:

1) Autorizar o gozo de férias;

2) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais ou por conveniência de serviço;

3) Justificar ou injustificar faltas;

4) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-
dência e expediente que não careça de decisão e que, por natu-
reza, não caiba especialmente ao director dos Serviços.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e sub-
delegações de competências constantes do presente despacho, 
cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela chefe do de-
partamento, Lei Weng I, no âmbito das presentes delegações e 
subdelegações de competências, desde o dia 1 de Novembro de 
2022.

5. 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 

Administração e Justiça, de 4 de Novembro de 2022).
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 $1,496.00

經 濟 及 科 技 發 展 局

公 告

2/2022

63/85/M

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 9 de No-
vembro de 2022.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 2 085,00)

FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Aviso

Tendo-se verificado inexactidão no texto da Deliberação 
n.º 02/CAFSAP/2022, publicada no Aviso do Fundo Social da 
Administração Pública no Boletim Oficial da RAEM n.º 38, II 
Série, de 21 de Setembro de 2022, a páginas 14901, procede-se 
à seguinte rectificação: 

Onde se lê: «1. É delegada no presidente do Conselho Ad-
ministrativo do Fundo Social da Administração Pública, Kou 
Peng Kuan, e nos vogais, Hui Kam Hon e Lei Sam U, a compe-
tência, em conjunto, de autorização de pagamento e, durante 
a ausência ou impedimento dos membros acima referidos, a 
respectiva competência será exercida pelos seus substitutos le-
gais.»

deve ler-se: «1. É delegada no presidente do Conselho Ad-
ministrativo do Fundo Social da Administração Pública, Kou 
Peng Kuan, e num dos vogais, Hui Kam Hon ou Lei Sam U, 
a competência, em conjunto, de autorização de pagamento e, 
durante a ausência ou impedimento dos membros acima referi-
dos, a respectiva competência será exercida pelos seus substitu-
tos legais.»

O Conselho Administrativo do Fundo Social da Administra-
ção Pública, aos 27 de Outubro de 2022.

Presidente: Kou Peng Kuan.

Vogais: Hui Kam Hon; e

Lei Sam U.

(Custo desta publicação $ 1496,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Anúncio

Concurso Público n.º 2/2022

Nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 
de Julho — Regula o processo de aquisição de bens e serviços, 
e por despacho do Secretário para a Economia e Finanças, de 
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31 de Outubro de 2022, a Direcção dos Serviços de Economia 
e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) vem proceder à 
abertura do concurso público para a aquisição de «Serviços 
de Operação e Gestão do Posto de Transferência de Mercado-
rias Transfronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-
-Macau».

1. Entidade adjudicante: Secretário para a Economia e Fi-
nanças.

2. Entidade responsável pela realização do processo do con-
curso: Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico.

3. Prazo de adjudicação: dezoito meses (prevendo-se a partir 
de 1 de Abril de 2023 a 30 de Setembro de 2024, o prazo efecti-
vo será comunicado, por escrito, pela entidade responsável pela 
realização do processo do concurso).

4. Consulta e obtenção do programa do concurso e caderno 
de encargos

4.1 Os concorrentes interessados podem, a partir da data da 
publicação do anúncio no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, dirigir-se pessoalmente à Divisão 
do Comércio Externo da DSEDT, sita na Rua do Dr. Pedro 
José Lobo, n.os 1-3, 2.º andar, Macau, durante o horário de ex-
pediente, para consultar o programa do concurso e o caderno 
de encargos ou adquirir, mediante o pagamento da quantia de 
quinhentas patacas ($500,00), as fotocópias dos mesmos acom-
panhadas de um disco compacto.

4.2 Desde a data da publicação do presente anúncio até à 
data limite para entrega de propostas do concurso público, os 
concorrentes devem dirigir-se à Divisão do Comércio Externo 
desta Direcção de Serviços ou ter acesso à página electrónica 
da DSEDT, a fim de verificar as eventuais informações adicio-
nais.

5. Sessão de esclarecimento

Local: sala de reunião da DSEDT, sita na Rua do Dr. Pedro 
José Lobo, n.os 1-3, 7.º andar, Macau.

Data e hora: 24 de Novembro de 2022, às 11 horas.

6. Entrega das propostas

Local: Divisão do Comércio Externo da DSEDT, sita na Rua 
do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 2.º andar, Macau.

Data e hora limite: 15 de Dezembro de 2022, às 17 horas.

7. Local, data e hora do acto público do concurso

Local: sala de reunião da DSEDT, sita na Rua do Dr. Pedro 
José Lobo, n.os 1-3, 7.º andar, Macau.

Data e hora: 16 de Dezembro de 2022, às 10 horas.

Nos termos do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os 
concorrentes ou seus representantes legais devem apresentar 
os respectivos documentos comprovativos (vide 11.3 do progra-
ma do concurso) para efeitos de assistirem ao acto público de 
abertura das propostas, no sentido de esclarecer as eventuais 
dúvidas relativas aos documentos entregues para o presente 
concurso ou apresentar reclamação quando necessário.
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$500,000.00

9. 

 

 $3,907.00

8. Caução provisória

Montante: quinhentas mil patacas ($500 000,00).

Formas de prestação: a caução deve ser prestada a favor da 
Região Administrativa Especial de Macau por depósito em di-
nheiro ou por garantia bancária.

9. Adiamento

Em caso de encerramento dos serviços públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tufão ou por 
outros motivos de força maior, o termo do prazo para entrega 
das propostas, assim como a data e hora do acto público de 
abertura das propostas, inicialmente previstos, serão adiados 
para o primeiro dia útil seguinte, à mesma hora.

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, aos 8 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 3 907,00)
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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/194244

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

[730]  Requerente : Merck Sharp & Dohme B.V.

  Endereço : Waarderweg 39, Haarlem NL2031BN, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195404

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

[730]  Requerente : CREAG DHU LIMITED

  Endereço : Strathmashie, Newtonmore PH20 1BU 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Whisky; bebidas espirituosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197025

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : RHT DigiCapital Pte Ltd

  Endereço : 1 Paya Lebar Link #06-08, PLQ 2 Paya 

Lebar Quarter, Singapore 408533

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197026

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : RHT DigiCapital Pte Ltd

  Endereço : 1 Paya Lebar Link #06-08, PLQ 2 Paya 

Lebar Quarter, Singapore 408533

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197027

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : RHT DigiCapital Pte Ltd

  Endereço : 1 Paya Lebar Link #06-08, PLQ 2 Paya 

Lebar Quarter, Singapore 408533

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197028

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : RHT DigiCapital Pte Ltd

  Endereço : 1 Paya Lebar Link #06-08, PLQ 2 Paya 

Lebar Quarter, Singapore 408533

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199195

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

[730]  Requerente : Banque Cantonale de Genève

  Endereço : Quai de l’Ile 17, 1204 Geneva, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 説

説

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199196

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

[730]  Requerente : Banque Cantonale de Genève

  Endereço : Quai de l’Ile 17, 1204 Geneva, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199197

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

[730]  Requerente : Banque Cantonale de Genève

  Endereço : Quai de l’Ile 17, 1204 Geneva, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199199

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris – France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho online 

de mercadorias, localizações ou carateres virtuais, 
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c olec ionávei s d ig ita i s ou tokens não f u ng ívei s 

em ambientes de real idade v ir tual, de real idade 

aumentada ou de realidade mista; serviços de venda 

a retalho de mercadorias, localizações ou carateres 

virtuais, colecionáveis digitais ou tokens não fungíveis 

em locais físicos; serviços de venda a retalho online 

para mercadorias físicas, nomeadamente, relógios, 

jóias, óculos [ótica], perfumes, cosméticos, artigos 

desportivos, louça de mesa, objetos decorativos, velas, 

candeias, cirios [iluminação], sacos, malas para uso em 

viagem, vestuário, calçado, chapelaria, acessórios de 

vestuário, móveis, materiais de impressão, artigos de 

papelaria, livros, brinquedos e jogos, aparelhos para a 

gravação, transmissão, reprodução ou processamento 

de som ou imagens, alimentos e bebidas, obras de 

arte, programas de computador constituídos por 

carateres, avatares, localizações, sobreposições e skins 

digitais, em ambientes online ou offline de realidade 

virtual, de real idade aumentada ou de real idade 

mista; serviços de venda a retalho de mercadorias 

físicas, nomeadamente, relógios, jóias, óculos [ótica], 

perfumes, cosméticos, artigos desportivos, louça 

de mesa, objetos decorativos, velas, candeias, cirios 

[i luminação], sacos, malas para uso em v iagem, 

vestuário, calçado, chapelaria, acessórios de vestuário, 

móveis, materiais de impressão, artigos de papelaria, 

livros, brinquedos e jogos, aparelhos para a gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de som 

ou imagens, a l imentos e bebidas, obras de ar te, 

programas de computador constituídos por carateres, 

avatares, localizações, sobreposições e skins digitais, 

em localizações físicas; serviços de venda a retalho 

de mercadorias, carateres ou localizações f ísicas; 

disponibilização de um espaço de mercado online ou 

offline para compradores, arrendadores, arrendatários 

e vendedores de merc ador ia s, lo c a l i zaç ões ou 

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens 

não fungíveis; disponibi l ização de um espaço de 

mercado em ambientes online ou offline de realidade 

virtual, real idade aumentada ou real idade mista 

para compradores, arrendadores, arrendatários e 

vendedores de mercadorias ou localizações físicas; 

serviços de promoção e publicidade de mercadorias, 

local izações ou carateres v ir tuais, colecionáveis 

digitais ou tokens não fungíveis; serviços de leilões 

relac ionados com mercador ias, loca l i zações ou 

carateres virtuais, colecionáveis digitais ou tokens 

não fungíveis; organização e realização de eventos 

para fins comerciais, promocionais ou de publicidade 

relac ionados com mercador ias, loca l i zações ou 

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens 

não fungíveis; organização e real ização de feiras 

comerciais, desfiles de moda e exibições em ambientes 

onl ine ou off l ine de real idade virtual, real idade 

aumentada ou realidade mista para fins comerciais ou 

de publicidade; gestão de programas de fidelização de 

consumidores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199204

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris – France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho online 

de mercadorias, localizações ou carateres virtuais, 

c olec ionávei s d ig ita i s ou tokens não f u ng ívei s 

em ambientes de real idade v ir tual, de real idade 

aumentada ou de realidade mista; serviços de venda 

a retalho de mercadorias, localizações ou carateres 

virtuais, colecionáveis digitais ou tokens não fungíveis 

em locais físicos; serviços de venda a retalho online 

para mercadorias físicas, nomeadamente, relógios, 

jóias, óculos [ótica], perfumes, cosméticos, artigos 

desportivos, louça de mesa, objetos decorativos, velas, 

candeias, cirios [iluminação], sacos, malas para uso em 

viagem, vestuário, calçado, chapelaria, acessórios de 

vestuário, móveis, materiais de impressão, artigos de 

papelaria, livros, brinquedos e jogos, aparelhos para a 

gravação, transmissão, reprodução ou processamento 

de som ou imagens, alimentos e bebidas, obras de 

arte, programas de computador constituídos por 

carateres, avatares, localizações, sobreposições e skins 

digitais, em ambientes online ou offline de realidade 

virtual, de real idade aumentada ou de real idade 

mista; serviços de venda a retalho de mercadorias 

físicas, nomeadamente, relógios, jóias, óculos [ótica], 

perfumes, cosméticos, artigos desportivos, louça 

de mesa, objetos decorativos, velas, candeias, cirios 
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[i luminação], sacos, malas para uso em v iagem, 

vestuário, calçado, chapelaria, acessórios de vestuário, 

móveis, materiais de impressão, artigos de papelaria, 

livros, brinquedos e jogos, aparelhos para a gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de som 

ou imagens, a l imentos e bebidas, obras de ar te, 

programas de computador constituídos por carateres, 

avatares, localizações, sobreposições e skins digitais, 

em localizações físicas; serviços de venda a retalho 

de mercadorias, carateres ou localizações f ísicas; 

disponibilização de um espaço de mercado online ou 

offline para compradores, arrendadores, arrendatários 

e vendedores de merc ador ia s, lo c a l i zaç ões ou 

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens 

não fungíveis; disponibi l ização de um espaço de 

mercado em ambientes online ou offline de realidade 

virtual, real idade aumentada ou real idade mista 

para compradores, arrendadores, arrendatários e 

vendedores de mercadorias ou localizações físicas; 

serviços de promoção e publicidade de mercadorias, 

local izações ou carateres v ir tuais, colecionáveis 

digitais ou tokens não fungíveis; serviços de leilões 

relac ionados com mercador ias, loca l i zações ou 

carateres virtuais, colecionáveis digitais ou tokens 

não fungíveis; organização e realização de eventos 

para fins comerciais, promocionais ou de publicidade 

relac ionados com mercador ias, loca l i zações ou 

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens 

não fungíveis; organização e real ização de feiras 

comerciais, desfiles de moda e exibições em ambientes 

onl ine ou off l ine de real idade virtual, real idade 

aumentada ou realidade mista para fins comerciais ou 

de publicidade; gestão de programas de fidelização de 

consumidores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199209

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho online 

de mercadorias, localizações ou carateres virtuais, 

c olec ionávei s d ig ita i s ou tokens não f u ng ívei s 

em ambientes de real idade v ir tual, de real idade 

aumentada ou de realidade mista; serviços de venda 

a retalho de mercadorias, localizações ou carateres 

virtuais, colecionáveis digitais ou tokens não fungíveis 

em locais físicos; serviços de venda a retalho online 

para mercadorias físicas, nomeadamente, relógios, 

jóias, óculos [ótica], perfumes, cosméticos, artigos 

desportivos, louça de mesa, objetos decorativos, velas, 

candeias, cirios [iluminação], sacos, malas para uso em 

viagem, vestuário, calçado, chapelaria, acessórios de 

vestuário, móveis, materiais de impressão, artigos de 

papelaria, livros, brinquedos e jogos, aparelhos para a 

gravação, transmissão, reprodução ou processamento 

de som ou imagens, alimentos e bebidas, obras de 

arte, programas de computador constituídos por 

carateres, avatares, localizações, sobreposições e skins 

digitais, em ambientes online ou offline de realidade 

virtual, de real idade aumentada ou de real idade 

mista; serviços de venda a retalho de mercadorias 

físicas, nomeadamente, relógios, jóias, óculos [ótica], 

perfumes, cosméticos, artigos desportivos, louça 

de mesa, objetos decorativos, velas, candeias, cirios 

[i luminação], sacos, malas para uso em v iagem, 

vestuário, calçado, chapelaria, acessórios de vestuário, 

móveis, materiais de impressão, artigos de papelaria, 

livros, brinquedos e jogos, aparelhos para a gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de som 

ou imagens, a l imentos e bebidas, obras de ar te, 

programas de computador constituídos por carateres, 

avatares, localizações, sobreposições e skins digitais, 

em localizações físicas; serviços de venda a retalho 

de mercadorias, carateres ou localizações f ísicas; 

disponibilização de um espaço de mercado online ou 

offline para compradores, arrendadores, arrendatários 

e vendedores de merc ador ia s, lo c a l i zaç ões ou 

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens 

não fungíveis; disponibi l ização de um espaço de 

mercado em ambientes online ou offline de realidade 

virtual, real idade aumentada ou real idade mista 

para compradores, arrendadores, arrendatários e 

vendedores de mercadorias ou localizações físicas; 

serviços de promoção e publicidade de mercadorias, 

local izações ou carateres v ir tuais, colecionáveis 

digitais ou tokens não fungíveis; serviços de leilões 
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relac ionados com mercador ias, loca l i zações ou 

carateres virtuais, colecionáveis digitais ou tokens 

não fungíveis; organização e realização de eventos 

para fins comerciais, promocionais ou de publicidade 

relac ionados com mercador ias, loca l i zações ou 

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens 

não fungíveis; organização e real ização de feiras 

comerciais, desfiles de moda e exibições em ambientes 

onl ine ou off l ine de real idade virtual, real idade 

aumentada ou realidade mista para fins comerciais ou 

de publicidade; gestão de programas de fidelização de 

consumidores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199214

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho online 

de mercadorias, localizações ou carateres virtuais, 

c olec ionávei s d ig ita i s ou tokens não f u ng ívei s 

em ambientes de real idade v ir tual, de real idade 

aumentada ou de realidade mista; serviços de venda 

a retalho de mercadorias, localizações ou carateres 

virtuais, colecionáveis digitais ou tokens não fungíveis 

em locais físicos; serviços de venda a retalho online 

para mercadorias físicas, nomeadamente, relógios, 

jóias, óculos [ótica], perfumes, cosméticos, artigos 

desportivos, louça de mesa, objetos decorativos, velas, 

candeias, cirios [iluminação], sacos, malas para uso em 

viagem, vestuário, calçado, chapelaria, acessórios de 

vestuário, móveis, materiais de impressão, artigos de 

papelaria, livros, brinquedos e jogos, aparelhos para a 

gravação, transmissão, reprodução ou processamento 

de som ou imagens, alimentos e bebidas, obras de 

arte, programas de computador constituídos por 

carateres, avatares, localizações, sobreposições e skins 

digitais, em ambientes online ou offline de realidade 

virtual, de real idade aumentada ou de real idade 

mista; serviços de venda a retalho de mercadorias 

físicas, nomeadamente, relógios, jóias, óculos [ótica], 

perfumes, cosméticos, artigos desportivos, louça 

de mesa, objetos decorativos, velas, candeias, cirios 

[i luminação], sacos, malas para uso em v iagem, 

vestuário, calçado, chapelaria, acessórios de vestuário, 

móveis, materiais de impressão, artigos de papelaria, 

livros, brinquedos e jogos, aparelhos para a gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de som 

ou imagens, a l imentos e bebidas, obras de ar te, 

programas de computador constituídos por carateres, 

avatares, localizações, sobreposições e skins digitais, 

em localizações físicas; serviços de venda a retalho 

de mercadorias, carateres ou localizações f ísicas; 

disponibilização de um espaço de mercado online ou 

offline para compradores, arrendadores, arrendatários 

e vendedores de merc ador ia s, lo c a l i zaç ões ou 

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens 

não fungíveis; disponibi l ização de um espaço de 

mercado em ambientes online ou offline de realidade 

virtual, real idade aumentada ou real idade mista 

para compradores, arrendadores, arrendatários e 

vendedores de mercadorias ou localizações físicas; 

serviços de promoção e publicidade de mercadorias, 

local izações ou carateres v ir tuais, colecionáveis 

digitais ou tokens não fungíveis; serviços de leilões 

relac ionados com mercador ias, loca l i zações ou 

carateres virtuais, colecionáveis digitais ou tokens 

não fungíveis; organização e realização de eventos 

para fins comerciais, promocionais ou de publicidade 

relac ionados com mercador ias, loca l i zações ou 

carateres virtuais, colecionáveis digitais e tokens 

não fungíveis; organização e real ização de feiras 

comerciais, desfiles de moda e exibições em ambientes 

onl ine ou off l ine de real idade virtual, real idade 

aumentada ou realidade mista para fins comerciais ou 

de publicidade; gestão de programas de fidelização de 

consumidores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199234

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

[730]  Requerente : 

 China Wenjiaosuo Limited
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  Endereço : 165-171

15 1512

 Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No.165-171 Wan Chai 

Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199385

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 4 2

203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199386

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

[730]  Requerente : AMBUSH INC.

  Endereço : 1-16-7 Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos (óculos e óculos de proteção) 

[ótica]; óculos de sol.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199558

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Lavandaria, lavagem, manutenção, 

reparação, renovação, prensagem, limpeza, engomagem, 

personalização e transformação de todos os artigos 

têxteis e de couro, em part icular sacos, calçado, 

vestuário, acessórios de moda, e os seus componentes 

em todos os materiais, em particular metal, resina, 

plástico, strass, esmalte; manutenção e reparação de 

relógios e jóias.

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/01/28  França

N.º 224838321

[210]  N.º : N/199562

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

[730]  Requerente : Pepperstone Group Limited

  Endereço : Level 16, Tower One, 727 Coll ins 

Street, Docklands,Victoria, 3008, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de aplicação para compra de 

criptomoedas; software de aplicação para transacções 

f inanceiras; programas de computador (software 

de s c a r regável) pa ra c ompra de c r iptomo eda s; 

programas de computador (software descarregável) 

para realizar transacções f inanceiras; programas 

de computador para comprar de cr iptomoedas; 

aplicações de software informático (descarregáveis) 

p a r a c o mp r a r d e c r ip t o mo e d a s; p rog r a m a d e 

c omput ador c onc ebido pa ra est i ma r os cu stos 

associados à compra de criptomoedas; programa de 

computador descarregável da Internet para uso na 

compra de criptomoedas; programa de computador 

para análise de informações de mercado relacionadas 

com bitcoin; programa de computador para f ins 
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de microinvest imento; programa de computador 

para processamento de informações de mercado 

relacionadas com criptomoedas; pacotes de programas 

de computador relacionados com cr iptomoedas; 

plataformas de programas de computador para a 

compra de criptomoedas, gravados ou descarregáveis; 

p r o d u t o s d e p r o g r a m a s d e c o m p u t a d o r p a r a 

m icroinvest imentos; progra mas de sof tware de 

computadores para fazer microinvestimentos; software 

de troca de criptomoedas; carteiras de criptomoedas; 

aplicações de software descarregáveis (aplicações) 

re l ac ion ad a s c om a c ompra de c r iptomo e d a s; 

aplicações de software descarregáveis (aplicações) 

pa ra fa z er m ic ro i nve s t i mento s; apl i c aç õ e s de 

software descarregáveis (aplicações) para transacções 

financeiras.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/24  Austrália

N.º 2244332

[210]  N.º : N/199563

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

[730]  Requerente : Pepperstone Group Limited

  Endereço : Level 16, Tower One, 727 Coll ins 

Street, Docklands,Victoria, 3008, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Ser v iços : Agênc ias de câmbio de moedas; 

corretagem de moedas; compra e venda de moedas; 

s er v i ç o s de c â mbio s; for ne c i mento de mo e d a 

estrangeira; fornecimento de calculadoras de câmbio 

de moeda on-line; corretagem de moeda; corretagem 

de futuros; corretagem de contratos de futuros; 

corretagem de valores mobiliários; corretagem de 

acções; corretagem de títulos; serviços de corretagem 

relacionados com os mercados de valores mobiliários; 

cor retagem de matér ias-pr i mas; cor retagem de 

câmbio; corretagem de d inheiro; corretagem de 

va lores mobi l iá r ios; ser v iços de cor retagem na 

bolsa; corretagem de ações e obrigações; serviços de 

corretagem de ações da bolsa de valores; corretagem 

de opções transacionadas; fornecimento de moeda 

est rangei ra; cor retagem de acções; ser v iços de 

corretagem de acções; transacção de acções; serviços 

de transacção de carbono; transacção de mercadoria 

[serviços financeiros]; transacção de opções; serviços 

de transacção de valores mobil iár ios; transacção 

de obrigações; transação de contratos sobre valores 

de bolsa; t ransacção de moedas; t ransacção de 

títulos; transacção de futuros; transacção de opções; 

t ra nsac ç ão de va lores mobi l iá r ios; t ra nsac ç ão 

de t ítu los; transacção de créditos de redução de 

emissões; transacção de acções; serviços financeiros e 

consultoria financeira em relação a qualquer um dos 

itens anteriores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199564

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

[730]  Requerente : Pepperstone Group Limited

  Endereço : Level 16, Tower One, 727 Coll ins 

Street, Docklands,Victoria, 3008, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção de software de computador 

relacionado com serviços financeiros; desenvolvimento 

de software de computador relacionado com serviços 

financeiros; concepção e desenvolvimento de software 

de computadores (para terceiros) relacionado com 

serv iços f inancei ros; concepção de sof tware de 

computador relacionado com serviços financeiros; 

d e s envolv i mento d e s o f t wa re d e c o mput a dor 

relacionado com serviços financeiros; desenvolvimento 

de soluções de aplicações de software de computador 

relacionadas com serviços financeiros; redacção de 

software de computador relacionado com serviços 

financeiros; desenvolvimento de software relacionado 

com serviços financeiros; alojamento de software 

como ser v iço (SaaS) para ser v iços f inancei ros; 

fornecimento on-line de software baseado na web (não 

descarregável) relacionado com serviços financeiros; 

software como serviço (SaaS) relacionado a serviços 

financeiros; engenharia de criptomoedas; mineração 

de criptomoedas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/24  Austrália

N.º 2244332
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[210]  N.º : N/199586

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

[730]  Requerente : Pepperstone Group Limited

  Endereço : Level 16, Tower One, 727 Coll ins 

Street, Docklands,Victoria, 3008, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de aplicação para compra de 

criptomoedas; software de aplicação para transacções 

f inanceiras; programas de computador (software 

de s c a r regável) pa ra c ompra de c r iptomo eda s; 

programas de computador (software descarregável) 

para realizar transacções f inanceiras; programas 

de computador para comprar de cr iptomoedas; 

aplicações de software informático (descarregáveis) 

p a r a c o mp r a r d e c r ip t o mo e d a s; p rog r a m a d e 

c omput ador c onc ebido pa ra est i ma r os cu stos 

associados à compra de criptomoedas; programa de 

computador descarregável da Internet para uso na 

compra de criptomoedas; programa de computador 

para análise de informações de mercado relacionadas 

com bitcoin; programa de computador para f ins 

de microinvest imento; programa de computador 

para processamento de informações de mercado 

relacionadas com criptomoedas; pacotes de programas 

de computador relacionados com cr iptomoedas; 

plataformas de programas de computador para a 

compra de criptomoedas, gravados ou descarregáveis; 

p r o d u t o s d e p r o g r a m a s d e c o m p u t a d o r p a r a 

m icroinvest imentos; programas de sof tware de 

computadores para fazer microinvestimentos; software 

de troca de criptomoedas; carteiras de criptomoedas; 

aplicações de software descarregáveis (aplicações) 

re l ac ion ad a s c om a c ompra de c r iptomo e d a s; 

aplicações de software descarregáveis (aplicações) 

pa ra fa z er m ic ro i nve s t i mento s; apl i c aç õ e s de 

software descarregáveis (aplicações) para transacções 

financeiras.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/24  Austrália

N.º 2244330

[210]  N.º : N/199587

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

[730]  Requerente : Pepperstone Group Limited

  Endereço : Level 16, Tower One, 727 Coll ins 

Street, Docklands,Victoria, 3008, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Ser v iços : Agênc ias de câmbio de moedas; 

corretagem de moedas; compra e venda de moedas; 

s er v i ç o s de c â mbio s; for ne c i mento de mo e d a 

estrangeira; fornecimento de calculadoras de câmbio 

de moeda on-line; corretagem de moeda; corretagem 

de futuros; corretagem de contratos de futuros; 

corretagem de valores mobiliários; corretagem de 

acções; corretagem de títulos; serviços de corretagem 

relacionados com os mercados de valores mobiliários; 

cor retagem de matér ias-pr i mas; cor retagem de 

câmbio; corretagem de d inheiro; corretagem de 

va lores mobi l iá r ios; ser v iços de cor retagem na 

bolsa; corretagem de ações e obrigações; serviços de 

corretagem de ações da bolsa de valores; corretagem 

de opções transacionadas; fornecimento de moeda 

est rangei ra; cor retagem de acções; ser v iços de 

corretagem de acções; transacção de acções; serviços 

de transacção de carbono; transacção de mercadoria 

[serviços financeiros]; transacção de opções; serviços 

de transacção de valores mobil iár ios; transacção 

de obrigações; transação de contratos sobre valores 

de bolsa; t ransacção de moedas; t ransacção de 

títulos; transacção de futuros; transacção de opções; 

t ra nsac ç ão de va lores mobi l iá r ios; t ra nsac ç ão 

de t ítu los; transacção de créditos de redução de 

emissões; transacção de acções; serviços financeiros e 

consultoria financeira em relação a qualquer um dos 

itens anteriores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/24  Austrália

N.º 2244330

[210]  N.º : N/199588

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

[730]  Requerente : Pepperstone Group Limited
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  Endereço : Level 16, Tower One, 727 Coll ins 

Street, Docklands,Victoria, 3008, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção de software de computador 

relacionado com serviços financeiros; desenvolvimento 

de software de computador relacionado com serviços 

financeiros; concepção e desenvolvimento de software 

de computadores (para terceiros) relacionado com 

serv iços f inancei ros; concepção de sof tware de 

computador relacionado com serviços financeiros; 

d e s envolv i mento d e s o f t wa re d e c o mput a dor  

relacionado com serviços financeiros; desenvolvimento 

de soluções de aplicações  de software de computador 

relacionadas com serviços financeiros; redacção de 

software de computador relacionado com serviços 

financeiros; desenvolvimento de software relacionado 

com serviços financeiros; alojamento de software 

como ser v iço (SaaS) para ser v iços f inancei ros; 

fornecimento on-line de software baseado na web (não 

descarregável) relacionado com serviços financeiros; 

software como serviço (SaaS) relacionado a serviços 

financeiros; engenharia de criptomoedas; mineração 

de criptomoeda.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/24  Austrália

N.º 2244330

[210]  N.º : N/199589

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

[730]  Requerente : Pepperstone Group Limited

  Endereço : Level 16, Tower One, 727 Coll ins 

Street, Docklands,Victoria, 3008, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de aplicação para compra de 

criptomoedas; software de aplicação para transacções 

f inanceiras; programas de computador (software 

de s c a r regável) pa ra c ompra de c r iptomo eda s; 

programas de computador (software descarregável) 

para realizar transacções f inanceiras; programas 

de computador para comprar de cr iptomoedas; 

aplicações de software informático (descarregáveis) 

p a r a c o mp r a r d e c r ip t o mo e d a s; p rog r a m a d e 

c omput ador c onc ebido pa ra est i ma r os cu stos 

associados à compra de criptomoedas; programa de 

computador descarregável da Internet para uso na 

compra de criptomoedas; programa de computador 

para análise de informações de mercado relacionadas 

com bitcoin; programa de computador para f ins 

de microinvest imento; programa de computador 

para processamento de informações de mercado 

relacionadas com criptomoedas; pacotes de programas 

de computador relacionados com cr iptomoedas; 

plataformas de programas de computador para a 

compra de criptomoedas, gravados ou descarregáveis; 

p r o d u t o s d e p r o g r a m a s d e c o m p u t a d o r p a r a 

m icroinvest imentos; programas de sof tware de 

computadores para fazer microinvestimentos; software 

de troca de criptomoedas; carteiras de criptomoedas; 

aplicações de software descarregáveis (aplicações) 

re l ac ion ad a s c om a c ompra de c r iptomo e d a s; 

aplicações de software descarregáveis (aplicações) 

pa ra fa z er m ic ro i nve s t i mento s; apl i c aç õ e s de 

software descarregáveis (aplicações) para transacções 

financeiras.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/24  Austrália

N.º 2244331

[210]  N.º : N/199590

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

[730]  Requerente : Pepperstone Group Limited

  Endereço : Level 16, Tower One, 727 Coll ins 

Street, Docklands,Victoria, 3008, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Ser v iços : Agênc ias de câmbio de moedas; 

corretagem de moedas; compra e venda de moedas; 

s er v i ç o s de c â mbio s; for ne c i mento de mo e d a 

estrangeira; fornecimento de calculadoras de câmbio 

de moeda on-line; corretagem de moeda; corretagem 

de futuros; corretagem de contratos de futuros; 

corretagem de valores mobiliários; corretagem de 

acções; corretagem de títulos; serviços de corretagem 

relacionados com os mercados de valores mobiliários; 

cor retagem de matér ias-pr i mas; cor retagem de 
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câmbio; corretagem de d inheiro; corretagem de 

va lores mobi l iá r ios; ser v iços de cor retagem na 

bolsa; corretagem de ações e obrigações; serviços de 

corretagem de ações da bolsa de valores; corretagem 

de opções transacionadas; fornecimento de moeda 

est rangei ra; cor retagem de acções; ser v iços de 

corretagem de acções; transacção de acções; serviços 

de transacção de carbono; transacção de mercadoria 

[serviços financeiros]; transacção de opções; serviços 

de transacção de valores mobil iár ios; transacção 

de obrigações; transação de contratos sobre valores 

de bolsa; t ransacção de moedas; t ransacção de 

títulos; transacção de futuros; transacção de opções; 

t ra nsac ç ão de va lores mobi l iá r ios; t ra nsac ç ão 

de t ítu los; transacção de créditos de redução de 

emissões; transacção de acções; serviços financeiros e 

consultoria financeira em relação a qualquer um dos 

itens anteriores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/24  Austrália

N.º 2244331

[210]  N.º : N/199591

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

[730]  Requerente : Pepperstone Group Limited

  Endereço : Level 16, Tower One, 727 Coll ins 

Street, Docklands,Victoria, 3008, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção de software de computador 

relacionado com serviços financeiros; desenvolvimento 

de software de computador relacionado com serviços 

financeiros; concepção e desenvolvimento de software 

de computadores (para terceiros) relacionado com 

serv iços f inancei ros; concepção de sof tware de 

computador relacionado com serviços financeiros; 

d e s envolv i mento d e s o f t wa re d e c o mput a dor  

relacionado com serviços financeiros; desenvolvimento 

de soluções de aplicações  de software de computador 

relacionadas com serviços financeiros; redacção de 

software de computador relacionado com serviços 

financeiros; desenvolvimento de software relacionado 

com serviços financeiros; alojamento de software 

como ser v iço (SaaS) para ser v iços f inancei ros; 

fornecimento on-line de software baseado na web (não 

descarregável) relacionado com serviços financeiros; 

software como serviço (SaaS) relacionado a serviços 

financeiros; engenharia de criptomoedas; mineração 

de criptomoedas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/24  Austrália

N.º 2244331

[210]  N.º : N/199592

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

[730]  Requerente : 

 TOP SUCCESS KOYO CLOTHING CO., LTD.

  Endereço : 

758

 No. 758 Songtang Road, Baogai Town, Shishi City, 

Quanzhou City, Fujian Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199593

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

[730]  Requerente : 

 TOP SUCCESS KOYO CLOTHING CO., LTD.

  Endereço : 

758

 No. 758 Songtang Road, Baogai Town, Shishi City, 

Quanzhou City, Fujian Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199594

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

[730]  Requerente : 

 TOP SUCCESS KOYO CLOTHING CO., LTD.

  Endereço : 

758

 No. 758 Songtang Road, Baogai Town, Shishi City, 

Quanzhou City, Fujian Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199602

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

[730]  Requerente : 

 ARDELYX, INC.

  Endereço : 

34175, 94555

 34175 Ardenwood Boulevard Fremont, CA 94555, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/29  China

N.º 64332919

[210]  N.º : N/199603

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

[730]  Requerente : 

 ARDELYX, INC.

  Endereço : 

34175, 94555

 34175 Ardenwood Boulevard Fremont, CA 94555, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199702

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

[730]  Requerente : QSC, LLC

  Endereço : 1675 MacArthur Blvd., Costa Mesa, 

California 92614 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Monitores de rede de amplificador; 

amplificadores; amplificadores analógicos e digitais 

para encaminhar e produzir diferentes comprimentos 

de onda de sinais de áudio; processadores e junções de 

vias de sinais de áudio analógicos e digitais para uso 

na mod i f icação, combi nação, proc essa mento e 

transporte de sinais de áudio para alto-falantes de 

áudio; sistemas de áudio e suportes digitais consistindo 

em hardware audiovisual sob a forma de microfones, 

alto-falantes, amplificadores, misturadores de som, 

câmaras, d isposit ivo de entrada/sa ída de v ídeo, 

adaptadores de entrada/saída de USB, servidores de 

média, encaminhadores de vídeo, processadores de 

controlo de som digital, interfaces de controlo de som 

digita l, painéis sensíveis ao toque, interfaces de 

entrada/saída e processadores de vídeo; software 

gravado de controlo e processamento de áudio; 

equalizadores [aparelhos de áudio] para processamento 

de controlo, roteamento de controlo, gestão de 

controlo, monitorização de controlo; alto-falantes de 

áudio; aparelhos para a reprodução de som; recetores 

de áudio; geradores de sinais de áudio; processadores 

de sinal de áudio; extensores, transmissores e recetores 

compactos de áudio e de vídeo de Alimentação sobre 
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Ethernet (Power Over Ethernet); hardware e software 

de computador para manipulação de sinais de áudio e 

cancelamento de eco acústico; hardware e software 

descarregável ou gravado para manipulação de sinais 

de áud io e mo delagem de fe i xe s de m at r i z de 

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

hardware e software descarregável ou gravado de 

computador para manipulação de sinais de áudio em 

máquinas virtuais; hardware e software descarregável 

ou gravado de computador para análise de sinais de 

áudio e vídeo; hardware e software descarregável ou 

gravado de computador para sistemas de controlo em 

máquinas; hardware e software descarregável ou 

gravado de computador para controlo de sistemas de 

áudio e de vídeo através de voz; hardware e software 

desca r regável ou g ravado de c omputador pa ra 

monitorização, gestão e controlo de amplificadores 

numa rede; hardware e software descarregável ou 

gravado de computador para transmissão, entrega, 

receção, reprodução, processamento e transmissão 

c ont í nu a de áud io e sup or t e s d ig i t a i s, d ado s, 

ficheiros de música e de vídeo; hardware e software 

descarregável ou gravado de computador para análise 

de sinais de vídeo em máquinas virtuais; hardware 

e software descarregável ou gravado de computador 

para controlo de voz de sistemas de áudio, vídeo e 

de s i s tem a s de c ont rolo; ha rdwa re e sof t wa re 

de s c a r regável ou g ravado de c omput ador que 

empregam tecnologia de cancelamento de eco acústico 

para remover ecos acústicos, reverberação, e sons 

adicionados não desejáveis; hardware e software de 

computador que empregam tecnologia de modelagem 

de feixes de matriz de microfones (microphone array 

beamforming) para concentrar um sinal sem fios em 

direção a um disposit ivo de receção especí f ico; 

hardware e software descarregável ou gravado de 

computador que empregam tecnologia de virtualização 

para permitir aos individuais utilizarem software em 

várias plataformas de hardware; hardware e software 

de s c a r regável ou g ravado de c omput ador que 

empregam tecnologia de análise de sinais de áudio e 

v ídeo para melhorar desempenho, ut i l i zação, e 

confiabilidade de sistemas de computador; hardware e 

software descarregável ou gravado de computador 

usados para aceitar, modificar, processar, misturar, 

encaminhar, transportar, amplificar, monitorizar, 

interagir com e controlar sinais de áudio e dados de 

controlo e controlar equipamentos de áudio numa 

rede; hardware de computador e periféricos adaptados 

para uso com computadores; hardware e software de 

computador gravado usados para monitorizar, aceitar, 

m o d i f i c a r, p r o c e s s a r, m i s t u r a r, e n c a m i n h a r, 

t ra n sp or t a r, a mpl i f i c a r, i nterag i r e c ont ro la r 

remotamente sinais de áudio e dados de controlo, e 

controlar equipamentos de áudio numa rede; hardware 

e sof tware de computador usados para gestão e 

controlo de sistemas de áudio, vídeo, iluminação e 

som, sistemas de áudio em rede, sensores, visualização, 

sinalização, controlos de ambiente, automatização de 

edifício e instalação, equipamento e infraestruturas de 

informação de tecnologia, protocolos específicos de 

indústria, processamento e algoritmos, equipamentos 

baseados em MIDI e de efeitos especiais numa rede; 

h a rdwa re de c omput ador pa ra c a r rega mento, 

armazenamento, recuperação, descarregamento, 

processamento, transmissão e entrega de conteúdo 

digital de áudio e vídeo; hardware de computador; 

equipamento periférico de computador; aparelhos 

controlados por computador para examinação e 

med ida de s i na i s de rad io f requênc ia; bomba s 

doseadoras; dispositivos de processamento de dados; 

dispositivos usados para comprimir sinais de áudio e 

vídeo para minimizar distorção; monitores de cinema 

digitais; processadores de sinais digitais; distribuição 

de ampl i f icadores para sina is de áudio e v ídeo; 

software para calibração de áudio, descarregável ou 

gravado; sistemas de sof tware descarregável ou 

gravado e hardware de computador usados para 

conceção, programação, colocação em serviço, gestão, 

solução de problemas e criação de interfaces gráficas 

de ut i l i zador pa ra áud io, v ídeo e c ont rolo em 

instalações profissionais de áudio e vídeo integradas, 

c o n f e r ê n c i a  d e  á u d i o ,  v i d e o c o n f e r ê n c i a , 

teleconferência, comunicações unificadas (UC) e 

aplicações de colaboração, sistemas de som ao vivo, 

sistemas de gravação e equipamento de vídeo para 

cinema; software de computador descarregável ou 

gravado para uso no controlo de microfones; software 

d e s c a r r e g á v e l  o u g r a v a d o p a r a c o n t r o l o e 

processamento de ficheiros de áudio; software de 

computador descarregável ou gravado para uso na 

cr iação de interfaces gráf icas de uti l izador para 

controlo e monitorização de encaminhadores de vídeo 

e equipamentos de apresentação de mult imédia; 

software descarregável ou gravado para gravação, 

processamento e otimização de som, música, voz e 

desempenho de alto-falantes e equipamentos de áudio; 

transmissores de sinais eletrónicos; amplificadores de 

linha; alto-falantes; analisadores de luminosidade para 

projetores, telas e/ou câmaras para filmes; leitores 
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multimédia; microfones; monitores; monitores de 

estúdios de gravação de música; dispositivos para a 

redução de ruído; leitores mult imédia portáteis; 

amplificadores de potência; extensores de entrada/

saída de áudio e controlo de Al imentação sobre 

Ethernet (Power Over Ethernet); microfones de 

modelagem de feixes de Alimentação sobre Ethernet 

(Power Over Ethernet beamforming microphones); 

alto-falantes de Alimentação sobre Ethernet (Power 

Over Ethernet); recetores e monitores de rádio para 

reprodução de sons e sinais; software de computador 

g r av a d o p a r a m o n i t o r i z a r, g e r i r e c o nt r o l a r 

amplificadores numa rede; software de computador 

gravado para processamento e controlo de áudio; 

e n c a m i n h a d o r e s  d e  r e d e;  d i s p o s i t i v o s  d e 

encaminhador; processadores de sinal para alto- 

-falantes de áudio; repetidores de sinal para reforço de 

t ransm issões cont ínuas de áud io, t ransm issões 

contínuas de vídeo, controlo de sinais de dados, e 

cronometragem de sina is de dados; s i stemas de 

transporte de sinal e equipamentos de gestão remota, 

nomeadamente, equipamentos de áudio, v ídeo e 

controlo que possibilita e governa o encaminhamento 

de dados de áudio e de controlo usando uma variedade 

de protocolos de rede por meio de hardware e cabos 

de rede entre equipamentos de áudio, sob a forma de 

computadores, controladores de áudio e de rede e 

periféricos e equipamentos de rede de transporte de 

áud io n a n at u rez a de pro c e s s adore s de s i n a l, 

amplificadores, dispositivos de entrada/saída, alto- 

-falantes, microfones, sistemas auditivos assistidos para 

encaminhamento de áudio, vídeo e dados de controlo; 

amplificadores de som; equalizadores e filtros de 

som; m istu radores de som com a mpl i f icadores 

integrados; autofalantes; subwoofers; sistemas de som 

envolvente; sintetizadores; transdutores; transmissores 

e recetores de sinais de áudio para encaminhamento 

d e áu d i o a t r avé s d e c o nt r o l a d o r e s d e r e d e e 

dispositivos periféricos; unidades de visualização de 

vídeo sob a forma de monitores; leitores de vídeo; 

processadores de vídeo; encaminhadores de vídeo e 

equ ipa mentos de apresentação de mu lt i méd ia, 

nomeadamente, distribuições de vídeo, desfechos de 

ent r a d a/s a íd a, c â m a r a s, d e s fe c ho s d e US B, e 

s er v idore s d e mé d i a; enc a m i n h a dore s pa r a o 

encaminhamento de vídeo; hardware para ligação a 

redes com e sem fios sob a forma de encaminhadores, 

e hardware de controlo audiovisual na natureza de 

processadores de sinais digitais, microfones, alto- 

-falantes, amplif icadores, misturadores de som, e 

processadores de vídeo e software descarregável ou 

gravado para transmissão, mistura, entrega, receção, 

reprodução, processamento e transmissão contínua de 

áudio, vídeo, dados de controlo e suportes digitais; 

hardware para ligação a redes com e sem fios sob a 

forma de encaminhadores, microfones, e hardware de 

controlo audiovisual sob a forma de processadores de 

s i n a i s  d i g i t a i s ,  m i c r o f o n e s ,  a l t o - f a l a n t e s , 

amplificadores, misturadores de som, e processadores 

de vídeo e software descarregável ou gravado para 

t r a n s m i s s ã o, e n t r e g a, r e c e ç ã o, r e p r o d u ç ã o, 

processamento e transmissão contínua de áudio e 

suportes digitais; encaminhadores de áudio e vídeo 

sem fios para encaminhar vídeos e áudio através de 

uma rede, rede de vídeo sobre protocolo Internet 

(v ideo-over-I P network), e rede de áud io sobre 

protocolo Internet (audio-over-IP network); aparelhos 

para a reprodução de som sem fios; periféricos de 

computador sem fios; sistemas de suportes digitais sem 

fios consistindo em hardware audiovisual sob a forma 

de m ic rofone s, a l to-f a l a nt e s, a mpl i f i c adore s, 

misturadores de som, câmaras, dispositivo de entrada/ 

/saída de vídeo, adaptadores de entrada/saída de USB, 

serv idores de média, encaminhadores de v ídeo, 

processadores de controlo de som digital, interfaces de 

controlo de som digital, painéis sensíveis ao toque, 

interfaces de entrada/saída e processadores de vídeo; 

autofalantes sem fios; e manuais do utilizador vendidos 

como uma unidade com os mesmos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/04  Estados Unidos 

da América N.º 97/394,698

[210]  N.º : N/199790

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

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

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

mochilas com duas alças, sacos de ombro, sacos de 

desporto, bolsas de cintura, pochettes (bolsas de 

noite), bolsas de couro, pastas [maletas], carteiras de 
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bolso, bolsas, porta-cartões (marroquinaria), estojos 

para chaves (marroquinaria), conjuntos de viagem 

(vazios), bolsas dest inadas a conter produtos de 

higiene (vazias), etiquetas para bagagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/04  França

N.º 224849376

[210]  N.º : N/199798

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

[730]  Requerente : Zymeworks Inc.

  Endereço : 114 East 4th Avenue, Su ite 800, 

Vancouver, British Columbia V5T 1G4 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : P rodutos fa r macêut icos pa ra o 

tratamento do cancro; preparações farmacêuticas para 

usar em oncologia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/28  Canadá

N.º 2,163,005

[210]  N.º : N/199799

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

[730]  Requerente : Zymeworks Inc.

  Endereço : 114 East 4th Avenue, Su ite 800, 

Vancouver, British Columbia V5T 1G4 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : P rodutos fa r macêut icos pa ra o 

tratamento do cancro; preparações farmacêuticas para 

usar em oncologia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/28  Canadá

N.º 2,163,006

[210]  N.º : N/199865

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho de relógios, 

joalharia, caixas de jóias, instrumentos cronométricos, 

relógios de pulso, botões de punho, pulseiras, couro 

de an imal, 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/199866

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho de relógios, 

joalharia, caixas de jóias, instrumentos cronométricos, 

relógios de pulso, botões de punho, pulseiras, couro 

de an imal, sacos de mão, sacos, couro em bruto 

ou semitrabalhado, cordões em couro, guarnições 

[enfeites] de couro para móveis, chapéus-de-chuva, 

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/199867

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

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

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

mochilas com duas alças, sacos de ombro, sacos de 

desporto, bolsas de cintura, pochettes (bolsas de 

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

bolso, bolsas, porta-cartões (marroquinaria), estojos 

para chaves (marroquinaria), conjuntos de viagem 

(vazios), bolsas dest inadas a conter produtos de 

higiene (vazias), etiquetas para bagagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/04  França

N.º 224849391

[210]  N.º : N/200008

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

[730]  Requerente : 

 WORLD WENJIAOSUO LIMITED

  Endereço : 165-171

15 1512

 Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No.165-171 Wan Chai 

Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200018

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

[730]  Requerente : Allergan Holdings France SAS

  Endereço : Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets 

92400, Courbevoie, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para 

o tratamento de l inhas g labelares, rugas facia is, 

assimetrias e defeitos e condições da pele humana; 

implantes biológicos dermáticos, nomeadamente 

soluções de viscosuplementação para preenchimento 

de rugas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200019

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

[730]  Requerente : Allergan Holdings France SAS

  Endereço : Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets 

92400, Courbevoie, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos para o tratamento de linhas 

glabelares, rugas faciais, assimetrias e defeitos e 

condições da pele humana.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200020

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

[730]  Requerente : Allergan Holdings France SAS

  Endereço : Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets 

92400, Courbevoie, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para 

o tratamento de l inhas g labelares, rugas facia is, 

assimetrias e defeitos e condições da pele humana; 

implantes biológicos dermáticos, nomeadamente 

soluções de viscosuplementação para preenchimento 

de rugas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200021

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

[730]  Requerente : Allergan Holdings France SAS
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  Endereço : Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets 

92400, Courbevoie, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos para o tratamento de linhas 

glabelares, rugas faciais, assimetrias e defeitos e condições 

da pele humana.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200140

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

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

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

mochilas com duas alças, sacos de ombro, sacos de 

desporto, bolsas de cintura, pochettes (bolsas de noite), 

bolsas de couro, pastas [maletas], carteiras de bolso, 

bolsas, porta-cartões (marroquinaria), estojos para 

chaves (marroquinaria), conjuntos de viagem (vazios), 

bolsas destinadas a conter produtos de higiene (vazias), 

etiquetas para bagagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/04  França

N.º 224849441

[210]  N.º : N/200217

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

[730]  Requerente : 

 Holzweiler Holding AS

  Endereço : 0219 1366

23/25

 Lysaker Brygge 23/25, 1366 Lysaker, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200218

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

[730]  Requerente : 

 Holzweiler Holding AS

  Endereço : 0219 1366

23/25

 Lysaker Brygge 23/25, 1366 Lysaker, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200219

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

[730]  Requerente : 

 Holzweiler Holding AS

  Endereço : 0219 1366

23/25

 Lysaker Brygge 23/25, 1366 Lysaker, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[ ] [ ]

[ ]

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200220

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

[730]  Requerente : 

 Holzweiler Holding AS

  Endereço : 0219 1366

23/25

 Lysaker Brygge 23/25, 1366 Lysaker, Norway



17106    46   2022  11  16 

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : [ ]

[ ] [ ] [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200310

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

[730]  Requerente : Tradeweb Europe Limited

  Endereço : 1 Fore Street Avenue, London, England, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200311

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

[730]  Requerente : Tradeweb Europe Limited

  Endereço : 1 Fore Street Avenue, London, England, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200312

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

[730]  Requerente : Tradeweb Europe Limited

  Endereço : 1 Fore Street Avenue, London, England, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200313

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

[730]  Requerente : Tradeweb Europe Limited

  Endereço : 1 Fore Street Avenue, London, England, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200387

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

[730]  Requerente : Immersive Health Solutions LLC

  Endereço : 1209 Orange Street Wilmington Delaware 

19801 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de medicina, saúde, fitness, 

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

rastreio, avaliação, monitorização e aconselhamento, 

utilizando realidade virtual e aumentada; fornecimento 

de informações nas áreas de cuidados médicos, saúde, 

forma física, exercício e bem-estar; fornecimento de 

um website com informações sobre cuidados médicos, 

saúde, forma física, exercício e bem-estar.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/14  Canadá

N.º 2,166,402

[210]  N.º : N/200395

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

[730]  Requerente : LBM Investment S.à r.l.

  Endereço : 7 rue Robert Stümper 2557 Luxembourg 

Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para cavalheiros, damas e 

crianças; vestuário de desporto; roupa interior; cintos 

[vestuário]; gravatas; luvas [vestuário]; cachecóis, 

faixas para vestir; chapelaria; calçado (excepto calçado 

ortopédico), botas; sandálias; chinelos, calçado para 

desporto; botas de aprés-ski; camisas; fatos para a 

neve; blusões; bonés [chapéus]; coletes; calças para 

neve; parkas; camisolas de malha; fatos de treino; 

t-shirts; camisas corta-vento; vestuário para a chuva; 

calças; jaquetas [casacos] [vestuário]; calças de ganga; 

pólos; calções; vestidos; saias; tops (camisolas sem 

alças); meias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/15  França

N.º 22/4843871

[210]  N.º : N/200413

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

[730]  Requerente : AGROTEQUILERA DE JALISCO 

S.A. DE C.V.

  Endereço : Prolongación Medina Ascencio 567, 

Huaxtla, El Arenal, Estado de Jalisco, Estados Unidos 

Mexicanos, C.P. 45368

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[571]  Descrição da marca : 3D

VOLCAN DE MI TIERRA

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/16  México

N.º 2697152

[210]  N.º : N/200446

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

[730]  Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, 

LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, 

Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200447

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

[730]  Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, 

LLC
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  Endereço : 3131, Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, 

Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200455

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

[730]  Requerente : 産 産

 DSM IP Assets B.V.

  Endereço :  1

 Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/05/24  China

N.º 64830879

[210]  N.º : N/200456

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

[730]  Requerente : 産 産

 DSM IP Assets B.V.

  Endereço :  1

 Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/05/24  China

N.º 64830879

[210]  N.º : N/200476

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

[730]  Requerente : Gateway Brands Pty Ltd

  Endereço : 15 Wildf lower Place, Dural, New 

South Wales, 2158, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias; 

produtos higiénicos para uso médico; substâncias 

dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; 

emplastros; matérias para chumbar os dentes, ceras 

dentárias; desinfetantes; preparativos para a destruição 

de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200477

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

[730]  Requerente : Gateway Brands Pty Ltd

  Endereço : 15 Wildf lower Place, Dural, New 

South Wales, 2158, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, 

sagú, sucedâneos do café; farinha e preparações à 

base de cereais, pão, massa de pastelaria e confeitaria, 

gelados alimentares; mel, xarope de melaço; levedura, 

fermento em pó; sa l, mostarda; v inagre, molhos 

[condimentos]; especiarias; gelo.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200478

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

[730]  Requerente : Gateway Brands Pty Ltd

  Endereço : 15 Wildf lower Place, Dural, New 

South Wales, 2158, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Culturas agrícolas produtos hortícolas 

e f lorestais e grãos [cereais] não incluídos noutras 

classes; animais v ivos; f rutos e legumes f rescos; 

sementes, plantas naturais e flores; alimentos para 

animais; malte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200549

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  S e r v i ç o s  :  S e r v i ç o s  d e  c o m u n i c a ç ã o, 

nomeadamente, serviços de transmissão de texto, 

dados, imagens por redes de comunicação sem fios e 

pela Internet; serviços de mensagens electrónicas e 

serviços de mensagens digitais sem fios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/18  Estados Unidos 

da América N.º 97/274,998

[210]  N.º : N/200550

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de provedor de serviços de 

aplicação com software de interface de programação 

de aplicação (API) para transmissão de texto, dados 

e imagens por redes de comunicação sem fios e pela 

Internet; provedor de serviços de apl icação com 

software de interface de programação de aplicação 

(API) para serviços de mensagens electrónicas e de 

mensagens digitais sem fios; serviços de encriptação 

de dados; serv iços informáticos, nomeadamente 

f o r n e c i m e n t o d e i n f o r m a ç ã o n o c a m p o d o 

desenvolvimento e concepção de software.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/18  Estados Unidos 

da América N.º 97/274,998

[210]  N.º : N/200678

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 MaxiPro (Asia) Limited

  Endereço : 35 5

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200679

[220]  Data de pedido : 2022/08/23

[730]  Requerente : 

 MaxiPro (Asia) Limited

  Endereço : 35 5

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200704

[220]  Data de pedido : 2022/08/24
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[730]  R e q u e r e n t e :  T OW N TA L K P O L I S H 

COMPANY LIMITED

  Endereço : Slater Lane, Bolton, Lancashire, BL1 

2TQ, England

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/200729

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração 

de empresas; serv iços de consultor ia comercia l; 

serviços de planeamento de carreira profissional, 

e ser v iços de i n for mação; prov i são de f u nções 

de escritório; serviços de agência de publicidade; 

serv iços de publ ic idade, marketing e promoção; 

publicidade e consultoria de marketing; serviços de 

promoção de vendas; promoção de bens e serviços 

para terceiros; condução de pesquisas de mercado; 

anál ise de respostas à publ icidade e pesquisa de 

mercado; concepção, criação, preparação, produção, 

e disseminação de publicidade e material publicitário 

para terceiros; serviços de planeamento para meios 

de comunicação; administração de programas de 

lealdade para consumidores; arranjo e condução 

de programas de incentive para promover a venda 

de bens e ser v iços; gestão de dados e f ichei ros 

informáticos; serviços de processamento de dados; 

cr iação de índices de informação, sít ios e outros 

recurso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de 

informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; organização de 

conteúdos de informação fornecidos através de uma 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação de acordo com as preferências 

dos usuár ios; provisão de informação comercia l 

sobre negócios e consumidores através de redes 

de computadores e redes globais de comunicação; 

serviços comerciais, nomeadamente a provisão de 

base de dados informáticas relacionas com a compra 

e venda de uma variedade de produtos e serviços para 

terceiros; compilações de directórios para publicação 

na Internet e outras redes electrónicas, informáticas 

e de comunicação; lojas de vendas a retalho e lojas de 

vendas a retalho on-line; serviços de lojas de vendas a 

retalho fornecidos através da Internet e outras redes 

informáticas, electrónicas e de comunicação; serviços 

de lojas a retalho relacionados com livros, revistas, 

periódicos, boletins informativos, diários e outras 

publicações numa variedade de tópicos de interesse 

geral, fornecidos através da Internet e outras redes 

informáticas, electrónicas e de comunicação; serviços 

de lojas a retalho relacionados com entretenimento 

apresentando filmes, programas de televisão, eventos 

desportivos, trabalhos musicais, e trabalhos de áudio 

e audiovisuais, através da Internet e outras redes 

informáticas, electrónicas e de comunicação; serviços 

de lojas a retalho relacionados com computadores, 

produtos electrónicos e de entretenimento, aparelhos 

de t e le c omu n ic a ç ão, t e lemóvei s, d i s p o s i t ivo s 

electrónicos digitais portáteis, e outros electrónicos 

de consumo, sof tware informático, e acessór ios, 

p er i fér ic o s, p e ç a s, e e s to jo s pa ra t ra n sp or t a r 

tais produtos, através da Internet e outras redes 

i n for m át ic a s, e le c t rón ic a s e de c omu n ic aç ão; 

demostração de produtos fornecidos em lojas e através 

de redes g lobais de comunicação e outros redes 

electrónicas e de comunicação; serviços de angariação 

de assinaturas, nomeadamente provisão de angariação 

de assinaturas para textos, dados, imagens, áudio, 

vídeo e conteúdo multimédia, fornecidos através da 

Internet e outras redes electrónicas e de comunicação; 

fornecimento de textos pré-gravados, dados, imagens, 
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áudio, vídeo e conteúdo multimédia descarregáveis 

para uma angariação de assinaturas sob taxa ou pré- 

-pago através da Internet e outras redes electrónicas e 

de comunicação; arranjo e condução de conferências 

c omerc ia i s e de negó c io s e t ro c a s c omerc ia i s, 

espectáculos e exposições; serviços de informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com todos 

os supramencionados.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e  :  2 0 2 2 / 0 2 / 2 4  

Listenstaine N.º 2022-117

[210]  N.º : N/200730

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Ser v iços : Ser v iços f inancei ros; ser v iço de 

transacções financeiras; aconselhamento financeiro, 

consultoria financeira, gestão financeira, pesquisa 

f inanceira, planeamento f inanceiro e informação 

f inanceira; aconselhamento sobre investimentos, 

c onsu ltor ia, gestão, ad m i n i st ração, pesqu i sa e 

i n for m a ç ão s ob re i nve s t i ment o s; s er v i ç o s d e 

transacção de títulos; serviços de investimento em 

fundos de invest imento (ger idos por soc iedade 

financeira especializada) e em fundos especulativos; 

serviços bancários; troca de moeda e serviços de 

câmbio; serviços de pagamento de contas; provisão 

de t ransacções comerc ia i s seguras; ser v iços de 

transferência e pagamento electrónicos de fundos; 

emissão de cartões de crédito, cartões de débito 

e car tões de va lor a r mazenado; autor i zação de 

pagamento, verificação, e serviços de processamento 

de transacções de cartões de crédito, cartões de débito 

e cartões de valor armazenado; serviços de subscrições 

de seguros de vida, de saúde, de propriedades e de 

acidentes pessoais; serviços de administração de 

planos de saúde; agências de seguros, informação 

e consultoria; serviços de corretagem imobiliária; 

ser v iços de imobi l iá r io e h ipoteca; colectas de 

beneficência; concessão de bolsas de estudo; serviços 

de garantia; serviços de subscrições a programas de 

garantia de produtos; provisão de garantia de produtos; 

serviços de administração de reclamações de garantias 

de produtos; avaliação de custos de reparação de 

artigos de consumo; provisão de contractos de seguros 

de serv iços a ar t igos de consumo; subscr ições a 

seguros de protecção antirroubo e danificação de 

produtos.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e  :  2 0 2 2 / 0 2 / 2 4  

Listenstaine N.º 2022-117

[210]  N.º : N/200731

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : Claris International Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Plataformas de software informático 

descarregáveis para o desenvolvimento de aplicações, 

implantação de aplicações, gestão de aplicações e 

gestão de bases de dados; plataformas de software 

informático gravados para o desenvolvimento de 

apl icações, implantação de apl icações, gestão de 

apl icações, e gestão de bases de dados; software 

informático descarregáveis para o desenvolvimento 

de aplicações; software informático gravado para 

o desenvolv i mento de apl icaç ões; fer ra mentas 

de desenvolv imento de sof tware descarregáveis 

e gravadas; plataformas de software informático 

descarregáveis e gravadas para o armazenamento, 

gestão, e partilha de dados e informações electrónicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/07  Estados Unidos 

da América N.º 97/447,405

[210]  N.º : N/200732

[220]  Data de pedido : 2022/08/24

[730]  Requerente : Claris International Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de software 

como serviço para a criação de formulários na rede 

e para partilha de formulários na rede com terceiros; 

serviços de fornecimento de software como serviço 

para o desenvolvimento de aplicações, implementação 

de aplicações, gestão de aplicações, e gestão de bases 

de dados; serviços de fornecimento de software como 

serviço para o desenvolvimento de aplicações; serviços 

de fornecimento de uma plataforma como serviço 

com ferramentas de desenvolvimento de software 

para o armazenamento, gestão, e partilha de dados e 

informações electrónicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/07  Estados Unidos 

da América N.º 97/447,388

[210]  N.º : N/200787

[220]  Data de pedido : 2022/08/25

[730]  Requerente : 

 DAIHATSU MOTOR CO., LTD.

  Endereço : 1 1

 1-1, Daihatsu-Cho, Ikeda, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200862

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 强

强

强

/ /

/

CD

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/08/17  Hong Kong, 

China N.º 306039072

[210]  N.º : N/200863

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands
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  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

换

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/08/17  Hong Kong, 

China N.º 306039072

[210]  N.º : N/200864

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/08/17  Hong Kong, 

China N.º 306039072

[210]  N.º : N/200865

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/08/17  Hong Kong, 

China N.º 306039072
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[210]  N.º : N/200866

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/08/17  Hong Kong, 

China N.º 306039072

[210]  N.º : N/200867

[220]  Data de pedido : 2022/08/29

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/08/17  Hong Kong, 

China N.º 306039072

[210]  N.º : N/201002

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : Npixel Co., Ltd.

  Endereço : 12-14th Floor, Center Field West 

Tower, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic 

of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DV D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201003

[220]  Data de pedido : 2022/08/30

[730]  Requerente : Npixel Co., Ltd.

  Endereço : 12-14th Floor, Center Field West 

Tower, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic 

of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201021

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 KWON SU-HOAN

  Endereço : 24 303

1106 , 

 (Munjeong-dong, Olympic Family Town Apartment) 

1106, 303-dong, 24, Jung-daero, Songpa-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201022

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 KWON SU-HOAN

  Endereço : 24 303

1106 , 

 (Munjeong-dong, Olympic Family Town Apartment) 

1106, 303-dong, 24, Jung-daero, Songpa-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201023

[220]  Data de pedido : 2022/08/31

[730]  Requerente : 

 KWON SU-HOAN

  Endereço : 24 303

1106 , 

 (Munjeong-dong, Olympic Family Town Apartment) 

1106, 303-dong, 24, Jung-daero, Songpa-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201053

[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 : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201054

[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 : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201055

[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 : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201079

[220]  Data de pedido : 2022/09/01

[730]  Requerente : 

 Ian I Wan

  Endereço : 23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201141

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : COOLA LLC

  Endereço : 6023 Innovat ion Way, Suite 110, 

Carlsbad, CA 92009, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabão; loções capilares; leite para 

lavagem do rosto; cosméticos; preparações cosméticas 

para o cuidado da pele; preparações de proteção solar; 

protetores solares à prova de água; protetores solares 

em stick; loções hidratantes para depois da exposição 

ao sol; produtos para o cuidado da pele sob a forma 

de spray; bálsamos para os lábios (não medicinais); 

produtos de perfumaria; pasta de dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201142

[220]  Data de pedido : 2022/09/02

[730]  Requerente : COOLA LLC

  Endereço : 6023 Innovat ion Way, Suite 110, 

Carlsbad, CA 92009, United States of America

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabão; loções capilares; leite para 

lavagem do rosto; cosméticos; preparações cosméticas 

para o cuidado da pele; preparações de proteção solar; 

protetores solares à prova de água; protetores solares 

em stick; loções hidratantes para depois da exposição 

ao sol; produtos para o cuidado da pele sob a forma 

de spray; bálsamos para os lábios (não medicinais); 

produtos de perfumaria; pasta de dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201177

[220]  Data de pedido : 2022/09/05

[730]  Requerente : 

 Zhejiang Guokuntang Health Industry Development 

Co., Ltd.

  Endereço : 21D

 Room 21D, Ba i ma Bu i ld i ng, Gongshu Dist r ic t, 

Hangzhou City, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201219

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201220

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201221

[220]  Data de pedido : 2022/09/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201300

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

[730]  Requerente : INFORICH INC.

  Endereço : 6-31-15 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Pilhas e células (pilhas) recarregáveis; 

baterias e células (pilhas); carregadores; dispositivos 
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de recarga; cabos de recar regamento; bater ias, 

c élu la s (p i l ha s), c a r regadores, d i spos it ivos de 

recarregamento ou cabos de recarregamento para 

telefones inteligentes, telemóveis ou assistentes digitais 

pessoais; dispositivos para empréstimo e devolução de 

baterias, células (pilhas) e outros artigos; monitores de 

exibição; sinais digitais; painéis de exibição para sinais 

digitais; tubos de néon para sinalização; programas 

de computador para uso em serviços de parti lha; 

programas de computador para uso em aluguer de 

negócios; programas de computador para uso no 

processamento de pagamentos electrónicos; software 

para a gestão de grandes volumes de dados, entrada 

de dados ou programas de computador para a coleção, 

análise ou armazenamento de dados electrónicos; 

programas de computador; hardware de computador, 

e peças e acessórios para os mesmos; outras máquinas 

electrónicas, aparelhos, e peças e acessórios para o 

mesmo; software para a gestão de grandes volumes 

de dados, entrada de dados ou de dados electrónicos 

para uso na melhoria de vendas incluindo marketing 

e promoção, etc.; outros softwares para a gestão de 

grandes volumes de dados, entrada de dados ou de 

dados electrónicos para computadores; suportes de 

dados para computadores com grandes volumes de 

dados gravados com entrada de dados ou de dados 

electrónicos; correntes, caixas ou coberturas para 

baterias e células (pilhas); máquinas e aparelhos de 

telecomunicação, e peças e acessórios para os mesmos; 

assistentes digitais pessoais para o processamento 

de pagamentos electrónicos; assistentes d ig ita is 

pessoais para publicidade; assistentes digitais pessoais 

em formato de um relógio; telefones intel igentes; 

assistentes digitais pessoais, e peças e acessórios para 

os mesmos; máquinas e instrumentos de medida ou 

teste, e peças para os mesmos; máquinas e aparelhos 

fotográficos; máquinas e aparelhos cinematográficos; 

máquinas e aparelhos ópticos; sacos, cobertores 

ou estojos adaptados para uso com computadores 

e seus periféricos; cartões SIM; suportes de dados 

virgens; gravações fonográficas; circuito electrónico, 

C D-ROM s, DV Ds, cassetes mag nét icas, d i scos 

magnét icos, d iscos ópt icos, car tuchos, cassetes 

e outros meios de gravação digital gravados com 

música e som; ficheiros descarregáveis de música e 

som; ficheiros descarregáveis de imagens ou vídeo; 

discos pré-gravados, cassetes, CD-ROMs, DVDs e 

outros meios de gravação digital gravados com vídeo; 

filmes cinematográficos impressos; películas para 

diapositivos impressionados; molduras para filmes de 

diapositivos; publicações electrónicas descarregáveis; 

out ra s publ ic aç õ e s ele c t rón ic a s; mú s ic a, som, 

imagens animadas e fixas descarregáveis; dados de 

publicações descarregáveis, recitados ou textuais; 

CD-ROMs, DVDs e outros suportes de gravação 

digital gravados; zumbidores portáteis de segurança; 

máquinas e aparelhos de distribuição ou controlo de 

energia; conversores rotativos; modificadores de fase; 

baterias e células solares; medidores e testadores 

eléctr icos ou magnéticos; f ios e cabos eléctr icos; 

mecanismos para aparelhos operados por moedas; 

robots humanóides com inteligência artificial, que 

não para fins industriais, médicos ou de jogo; tampões 

auriculares para nadadores; tampões auriculares para 

mergulhadores; ozonizadores; ensaiadores [aparelhos 

pa ra o c ont rolo] de ovos; apa rel hos pa ra foto-

decalque; caixas registadoras; máquinas de contagem 

ou classificação de moedas; máquinas fotocopiadoras; 

instrumentos matemáticos; máquinas de carimbar 

a hora e a data; relógios de ponto [dispositivos de 

reg isto de tempo]; máquinas de escr itór io para 

cartões perfurados; máquinas de votação; aparelhos 

de controlo de selos posta i s; meca n ismos pa ra 

portões de estacionamento de automóveis operados 

por moedas; aparelhos e equipamento salva-vidas; 

extintores de incêndio; tampões de mangueira para 

incêndio; mangueiras de incêndio; bicos de mangueira 

de incêndio; sistemas de aspersão para protecção 

contra incêndios; alarmes de incêndio; alarmes de gás; 

aparelhos de aviso anti-roubo; capacetes de segurança; 

aparelhos de sinalização ferroviária, luminosos ou 

mecânicos; triângulos de aviso de avaria de veículos; 

s i na l i zação rodov iár ia, lu m i nosa ou mecân ica; 

aparelhos para mergulhadores, não para desporto; 

programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

de arcada; simuladores para a direcção e controlo de 

veículos; simuladores de treino desportivo; aparelhos 

e instrumentos de laboratório; núcleos magnéticos; 

fios de resistência; eléctrodos, excepto eléctrodos 

de soldadura ou eléctrodos médicos; barcos-bomba 

contra incêndios; satélites para fins científicos; auto-

bombas de incêndios; máscaras contra o pó; máscaras 

de gás; máscaras para soldadura; peças de vestuário 

à prova de fogo; capôs de prevenção de desastres; 

luva s pa ra protec ç ão c ont ra ac identes; ó cu lo s 

[óculos ópticos e óculos de protecção]; programas 

de jogos para máquinas de videojogos domésticos; 

circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com 

programas para jogos manuais com ecrãs de cristais 

l íquidos; capacetes de protecção para desporto; 
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apitos para desporto; cintos de peso para mergulho 

submarino; tanques de ar para mergulho submarino; 

tubos respiradouros para mergulho; reguladores 

para mergulho submarino; metrónomos; circuitos 

electrónicos e CD-ROMs gravados com programas 

de per for ma nce automát ica pa ra i nst r u mentos 

musicais electrónicos; unidades de efeitos eléctricos e 

electrónicos para instrumentos musicais.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/08  Japão

N.º 2022-026697

[210]  N.º : N/201334

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

[730]  Requerente : 

 WONG CHON

  Endereço : 10A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201341

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 139

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹 刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201342

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 139

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹 刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201365

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 163-165 4

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201381

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

[730]  Requerente : 

 IEONG WENG NGAI

  Endereço : 6 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/201383

[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/201386

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 1

D 35 3510

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201413

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : KOMATSU LTD.

  Endereço : 3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 螺

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201414

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : KOMATSU LTD.

  Endereço : 3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

U S B

USB

USB

USB

-

-

-
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輻

量

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201415

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : KOMATSU LTD.

  Endereço : 3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

領

車 金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201416

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : KOMATSU LTD.

  Endereço : 3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

蠟

料

錄

横

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201417

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : KOMATSU LTD.

  Endereço : 3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

旅行

女

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201418

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : KOMATSU LTD.

  Endereço : 3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 
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便 冷

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201438

[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 : 9

[511]  Produtos : Hardware e software de computador 

para fazer, processar e autenticar transacções de 

pagamento com cartões de crédito, cartões de débito, 

ca r tões de ofer ta, ca r tões pré-pagos, d i n hei ro, 

cartões de pré-pagamento codificados, dispositivos 

e l e c t r ó n i c o s e o u t r a s fo r m a s d e p a g a m e nt o; 

dispositivos electrónicos, nomeadamente, leitores de 

cartões, leitores de chip de computador, terminais de 

ponto de venda, e hardware e software relacionados, 

todos para aceitar, efectuar, permit i r, fac i l itar, 

processar, operar, autenticar e gerir transacções de 

pagamento através de dispositivos móveis, caixas 

registadoras, pagamentos sem contacto e pagamentos 

electrónicos, incluindo os que incorporam cartões 

SIM, scanners, impressoras e outros sistemas de 

pontos de venda, e redes de comunicações locais e 

globais; software de comércio electrónico informático 

para permitir aos utilizadores realizar transacções 

comerciais electrónicas através de sistemas de pontos 

de venda, e redes in formát icas loca is e g lobais; 

cartões de débito e cartões de pagamento codificados 

magneticamente, cartões de oferta e cartões pré-pag    os; 

sof tware informático, nomeadamente, apl icação 

de sof tware para ut i l i zação pelos consumidores 

no domínio dos pagamentos móveis; hardware e 

software informático para recolha, armazenamento, 

análise e fornecimento de dados e informações sobre 

transacções de pagamento electrónico; software 

i n for mát ico pa ra per m it i r aos consu m idores a 

ut i l i z aç ão d a su a a s s i n at u ra e le c t rón ic a, p i n, 

nome, fotografia ou outra forma de identif icação 

digital na conclusão de transacções de pagamento; 

hardware e sof tware in for mát ico para em issão 

de recibos relativos a transacções de pagamento 

móvel; software informático para cr iar, manter e 

actualizar bases de dados pesquisáveis em linha de 

informação comercial; software informático para 

facilitar e gerir as comunicações entre comerciante 

e cliente; software informático para fornecer uma 

base de dados on-line no campo do processamento 

de transacções para carregar dados transaccionais, 

fornecer análises estatísticas, e produzir notificações 

e relatórios; software informático que permite às 

empresas criar presenças na Internet que reflectem e 

resumem a informação demográfica dos seus clientes, 

perfil, histórico e preferências de compra, histórico 

e métodos de pagamento, e outras in formações 

que reflectem as suas transacções online e móveis; 

software informático para optimização empresarial, 

planeamento e administração; software informático 

para recolha, armazenamento, análise e comunicação 

de dados e informações empresariais, nomeadamente, 

software para a criação e comunicação de análises 

empresariais relacionadas com o processamento, 

autenticação e rastreio de pagamentos; software 

informático para facilitar o crédito, empréstimos e 

adiantamentos de dinheiro; software informático 

para permit i r, operar e ger ir as relações com os 

clientes e programas de lealdade e incentivo; software 

informático para gestão de inventário e aquisições; 

software descarregável para comerciantes e empresas 

de terceiraos para permitir e facilitar as operações 

comerciais; software descarregável que fornece um 

painel de informação, dados e ferramentas para 

ava l iar o func ionamento de uma empresa e dos 

seus empregados, para criar e analisar previsões e 

resultados de vendas e receitas, e fornecer relatórios 

sobre o mesmo, para a gestão do inventário; software 

descarregável para facilitar a prestação de serviços 

de comércio electrónico; plataforma informática 

de hardware e software para facilitar e administrar 

pagamentos, bancos, cartão de crédito, cartão de 

débito, cartão de pagamento, caixa automático, valor 

armazenado, transferência electrónica de fundos, 

pagamentos electrónicos, processamento electrónico 

e transmissão de dados de pagamento de facturas, 
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desembolso de dinheiro, autenticação de transacções, 

encaminhamento, serviços de autorização e liquidação, 

detecção e controlo de f raudes, recuperação de 

desastres e serv iços de encr iptação; hardware e 

software informático para facilitar transacções de 

pagamento por meios electrónicos através de redes 

sem fios, redes informáticas globais e/ou dispositivos 

de telecomunicações móveis; hardware informático 

e s o f t w a r e d e c i f r a g e m, c h ave s d e c i f r a g e m, 

certificados digitais, assinaturas digitais, software 

para armazenamento seguro de dados e recuperação e 

transmissão de informações confidenciais de clientes 

utilizadas por indivíduos, instituições bancárias e 

financeiras; software informático para utilização nos 

serviços financeiros e indústrias bancárias; software 

informático, incluindo interfaces de programação 

de aplicações (APIs), para facil itar e administrar 

pagamentos através de redes informáticas globais, 

redes sem fios, e pagamentos através de meios de 

telecomunicações móveis, nomeadamente pagamento 

através de dispositivos sem fios, bem como pagamentos 

em linha através de bancos, cartões de crédito, cartões 

de débito, cartões de débito e cartões pré-pagos com 

valor armazenado; software de utilização, segurança 

e criptografia; software de computador descarregável 

para a gestão e verificação de transacções em moeda 

cr iptográf ica uti l izando tecnologia de cadeia de 

blocos; software para a criação, execução, verificação, 

autenticação e rescisão de contratos inteligentes; 

Software informático, software de aplicação, hardware 

e plataformas relacionadas com comércio, comércio 

electrónico, pagamentos, pagamentos electrónicos, 

factor ing, emprést imos comerc ia is, ser v iços de 

crédito ao consumo, serviços de encomendas, gestão 

de i nventá r ios, ser v iç os de for nec i mento pa ra 

terceiros, serviços ao cliente, gestão de relações com 

clientes, gestão de negócios, publicidade e marketing; 

sistemas electrónicos de pontos de venda; cartões 

intel igentes codif icados; programas informáticos 

e software informático para utilização na criação, 

comercialização, armazenamento, envio, recepção, 

aceitação e transmissão electrónica, criptocópicos e 

fichas não fungíveis (NFT).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/26  Reino Unido

N.º UK00003813595

[210]  N.º : N/201456

[220]  Data de pedido : 2022/09/13

[730]  Requerente : 

 SUN KA MENG

  Endereço : 157

6 N

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201497

[220]  Data de pedido : 2022/09/14

[730]  Requerente : 

 KUN SIO LAP

  Endereço : 35A C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201531

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : Villon International LLC

  Endereço : 1300 Old Skokie Valley Road, Suite D, 

Highland Park, Illinois (USA), 60035

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção 

de cervejas); preparações alcoólicas para produzir 

bebidas alcoólicas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201556

[220]  Data de pedido : 2022/09/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201563

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

10 V

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201569

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 66 3

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201570

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 66 3

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201574

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201575

[220]  Data de pedido : 2022/09/16
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201576

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201577

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201578

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201579

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : EDUCATIONAL TESTING 

SERVICE

  Endereço : Rosedale Road, Pr inceton, New 

Jersey 08541, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : Supor tes d ig ita i s pré-gravados; 

supor tes magnét icos pré-gravados; supor tes de 

dados magnét icos; d isquetes; d iscos compactos 

[áudio e vídeo]; discos compactos de áudio pré-grava-

dos; f itas de áud io pré-gravadas; progra mas de 

computador pré-gravados; programas de computador 

descarregáveis; software [programas de computador 

gravados]; programas de computador pré-gravados 

prestados numa rede informática mundial destinados 

à preparação para testes de proficiência de língua 

inglesa e à administração dos mesmos; programas 

de computador descar regáveis prestados nu ma 

rede informática mundial destinados à preparação 

para testes de prof ic iência de l íngua inglesa e à 

administração dos mesmos; discos óticos compactos; 

discos compactos de vídeo; DVDs; cassetes de vídeo; 

suportes de registos sonoros; discos óticos; publicações 

eletrónicas descarregáveis; tradutores eletrónicos de 

bolso; cartões de circuitos integrados [smart cards]; 

tapetes para ratos de computador; diapositivos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201580

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : Bumbu Rum Company LLC

  Endereço : 1300 Old Skokie Valley Road, Suite 

B, Highland Park, Illinois 60035, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  P ro duto s : Bebid a s a lc o ól ic a s (exc lu i ndo 

cervejas); preparações alcoólicas para fazer bebidas; 

bebidas espirituosas; rum; bebidas espirituosas e 

licores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201581

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : Violet Fog International LLC

  Endereço : 1300 Old Skokie Valley Road, Suite 

C, Highland Park, Illinois 60035, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  P ro duto s : Bebid a s a lc oól ic a s (exc lu i ndo 

cervejas); preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201590

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3018 A

6 6A-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/04/02  China

N.º 63758334

[210]  N.º : N/201591

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3018 A

6 6A-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201592

[220]  Data de pedido : 2022/09/16

[730]  Requerente : 

 Shuyu Civilian Pharmacy Corp., Ltd.

  Endereço : 56

 No. 56, Shanda North Road, Licheng District, Jinan 

City 250100, Shandong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/201594

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : RENAISSANCE TRADING 

LTD.

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé, 

Republic of Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201595

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : RENAISSANCE TRADING 

LTD.

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé, 

Republic of Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201596

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : RENAISSANCE TRADING 

LTD.

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé, 

Republic of Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201597

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : RENAISSANCE TRADING 

LTD.

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé, 

Republic of Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201598

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : 衆

  Endereço : 

988

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201599

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : 衆

  Endereço : 

988

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201600

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : 衆

  Endereço : 

988

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201601

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : 

 LEI PEK HA

  Endereço : 40 42 5B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201602

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : BENATURE LIMITED

  Endereço : 11 The Sharp 22

 22/F, The Sharp, 11 Sharp Street East, Causeway Bay, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201603

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : 

 TEACHA COMPANY LIMITED

  Endereço : 285 3A

 Flat/Rm A 3/F, Kam Hong Building, 285 Des Voeux 

Road Central, Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201604

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

烈 料 料

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201605

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e sucedâneos de têxteis; 

matérias têxteis revestidas; produtos têxteis para 

confecionar artigos de vestuário; tecidos impermeáveis 

para uso no fabrico de vestuário; matérias têxteis para 

uso no fabrico de vestuário de desporto; artigos têxteis 

à peça impermeáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201606

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; chapelaria; vestuário de 

atletismo; calções de banho; fatos de banho; roupões 

de banho; biquínis; calças de fato; calças de atletismo; 

lenços de pôr ao pescoço; luvas [vestuário]; casacos de 

desporto; casacos de uniforme; casacos em materiais 

não r íg idos para at iv idades no exter ior; casacos 

acolchoados [vestuário]; bermudas de treino; saias; 

roupa interior de desporto; camisas de manga curta; 

camisolões para desporto; macacões; lenços de bolso; 

camisas de gola alta; vestuário para a chuva; lenços 

de pescoço; camisolas desportivas; vestuário de praia; 

maillots desportivos; sutiãs desportivos; leggings para 

desporto; meias de desporto; camisolas [pullovers]; 

t-shirts para desporto; coletes; roupa interior; luvas 

sem dedos; roupas ex ter iores; casacos; casacos 

[vestuário]; vestuário para criança; t-shirts; calções; 

collants sem pé; camisolas sem alças (tops); ceroulas; 

camisolas [vestuário]; collants [meias].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201607

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : LA MAISON DU CHOCOLAT

  Endereço : 65 Avenue de Ségur 75007 Par is 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cacau; cacau em pó; chocolate e 

produtos de chocolate, nomeadamente, confeitaria 

de chocolate, bombons de chocolate, bar ras de 

chocolate, cremes de chocolate para barrar; pastelaria; 

confeitaria.

[540]  Marca : 

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

preta e castanha tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2022/04/08  França

N.º 224859923

[210]  N.º : N/201608

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : B1A

6 AL
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201613

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : Intel Corporation

  Endereço : 2200 Mission College Boulevard, 

Santa Clara, California, 95052-8119, U.S.A.

  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 

computador; circuitos integrados; processadores de 

dados sob a forma de processadores semicondutores; 

ch ips de pro c es sadores sem ic ondutores; ch ips 

semicondutores; microprocessadores; processadores 

de dados; processadores; hardware de computador 

para computação; hardware de computador para 

computação através de uma rede mundial e local; 

hardware de computador para computação em nuvem; 

hardware de computador para computação de baixa 

latência e alta largura; aparelhos semicondutores; 

aparelho de processamento de dados; hardware de 

computador e software de computador descarregável 

para computação de a lto desempenho; c i rcu itos 

integrados programáveis; layouts  de circuitos 

integrados; memórias semicondutoras; sof tware 

informático de inteligência artificial descarregável 

para ut i l i zar em desenvolv imento de sof tware e 

aprendizagem automática; kit de desenvolvimento 

de software, descarregável; kit de desenvolvimento 

de visão de software informático, descarregável; 

software descarregável com tecnologia que permite 

aos utilizadores formarem e implementarem modelos 

de inteligência artificial de aprendizagem profunda 

( deep‐learning ); sof tware descarregável para 

uti l izar em formação de modelos de intel igência 

a r t i f i c ia l pa ra v i são de c omput ador; sof t wa re 

d e s c a r r e g áve l c o m t e c n o l o g i a q u e f a c i l i t a a 

incorporação de inteligência artificial com outros 

produto s c ompat ívei s; sof t wa re desc a r regável 

usado para processamento de imagens; software 

de computador descarregável usado para análise, 

c o m p re en s ão, i m a gen s, e re c o n he c i m ent o d e 

documento; software de computador descarregável 

usado para recolha de dados, rotulagem de dados, 

for mação e seleção de modelos, ot i m i zação de 

modelo, e implementação; software descarregável 

c o m t e c nolog i a qu e p er m it e ao s ut i l i z a dore s 

criarem modelos de inteligência artificial; software 

descarregável com tecnologia usado para formação 

de modelos de inteligência artificial parar visão de 

computador; aparelhos de computação em nuvem; 

hardware de computador para inteligência artificial, 

a p r e n d i z a g e m a u t o m á t i c a, a p r e n d i z a g e m d e 

algoritmos, e análise de dados; software gravado ou 

descarregável para inteligência artificial, aprendizagem 

automática, aprendizagem de algoritmos, e análise de 

dados; software gravado ou descarregável utilizado 

em conceção e desenvolvimento de aprendizagem 

de algoritmos automática, redes neurais profundas, 

análise de dados; bibliotecas de software usadas em 

conceção e desenvolvimento de aprendizagem de 

algoritmos automática e redes neurais profundas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/27  Jamaica

N.º 86833

[210]  N.º : N/201614

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : Intel Corporation

  Endereço : 2200 Mission College Boulevard, 

Santa Clara, California, 95052-8119, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : P rog ra mação de computadores; 

consultoria em software de computador; conceção 

de software de computador; conceção de sistemas 

de computador; análise de sistemas informáticos; 

fornecimento de serviços de consultadoria no domínio 

de conceção, seleção, implementação e util ização 

de sistemas de hardware e software de computador 

para terceiros; conversão de programas e dados 

informáticos, exceto conversão física; instalação de 

software; instalação e manutenção de programas 
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informáticos; serviços de plataforma como serviço 

[PaaS] que incluem plata formas de sof tware de 

computador para desenvolvimento de aplicações, 

apoio de sequenciamento de instruções de máquina, e 

apoio de desenvolvimento de software; fornecimento 

de software como serviço [SaaS] que inclui software 

usado em desenvolvimento de visão de computador; 

fornecimento de software como serviço [SaaS] que 

inclui software de formação de modelos de inteligência 

art i f ic ia l para v isão de computador; serviços de 

plataforma como serviço [PaaS] que incluem software 

de computador que permite aos utilizadores formarem 

e implementarem modelos de inteligência artificial de 

aprendizagem profunda; serviços de plataforma como 

serviço [PaaS] que incluem software de computador 

usado em for mação de modelos de intel igênc ia 

artificial para visão de computador; fornecimento 

de acesso temporário a software não descarregável 

que inclui tecnologia usada para incorporação de 

inteligência artificial com outros produtos compatíveis; 

fornecimento de acesso temporário a software de 

computador não descarregável para processamento de 

imagens; software de computador descarregável usado 

para análise, compreensão, imagens, e reconhecimento 

de documentos ; fornecimento de acesso temporário 

a software de computador não descarregável para 

recolha de dados, rotulagem de dados, formação 

e seleção de modelos, ot i m i zação de modelo, e 

implementação; fornecimento de acesso temporário a 

software de computador não descarregável que permite 

aos uti l izadores cr iarem modelos de intel igência 

ar t i f ic ia l; fornecimento de acesso temporár io a 

sof tware de computador não descarregável que 

per m ite aos ut i l i zadores for marem modelos de 

intel igência arti f ic ial para visão de computador; 

fornecimento de acesso temporário a software de 

computador não descarregável, nomeadamente, 

software para processamento de imagens e sinais, 

deteção e reconhecimento de objetos, reconstrução 

tridimensional, e análise de movimento; fornecimento 

de acesso temporár io a software de computador 

não descarregável para criação de bases de dados 

pesquisáveis de informações e dados sobre formação 

de modelos de inteligência artificial e incorporação 

de modelos de inteligência artif icial em produtos 

compatíveis; fornecimento de acesso temporário a 

software de computador não descarregável para usar 

em conceção e desenvolvimento de aprendizagem 

de algoritmos automática, redes neurais profundas, 

análise de dados; serviços de computação em nuvem 

no domínio de aprendizagem automática, inteligência 

artificial, aprendizagem de algoritmos automática, e 

análise de dados; serviços de supercomputação em 

nuvem que incluem software para usar nos domínios 

de inteligência artificial, aprendizagem automática, 

a p rend i z a gem p rof u nd a, c o m put a ç ão d e a l t o 

desempenho, computação distribuída, virtualização, 

aprendizagem estat íst ica, e aná l ises predit ivas; 

conceção de software de processamento de imagens; 

desenvolvimento e gestão de software de aplicações 

para a entrega de conteúdos multimédia, imagens, 

e dados nos domínios de intel igênc ia ar t i f ic ia l, 

aprendizagem automática, aprendizagem profunda, 

c omput aç ão de a lto desempen ho, c omput aç ão 

distribuída, virtualização, aprendizagem estatística, e 

análises preditivas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/27  Jamaica

N.º 86833

[210]  N.º : N/201615

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : Human Resource Communications 

Ltd.

  Endereço : 153, Nagahara-cho, Saka imach i 

Ayanokoji-sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 

600-8073 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e preparações cosméticas; 

sabonetes e detergentes; produtos de perfumaria; 

f ragrâncias; incenso; refrescantes para o hál ito; 

desodorizantes para uso animal; dentífricos; papeis 

abrasivos (lixa); pano abrasivo; areia abrasiva; pedra-

pomes artificial; papel para polir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201616

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : Human Resource Communications 

Ltd.
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  Endereço : 153, Nagahara-cho, Saka imach i 

Ayanokoji-sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 

600-8073 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos para consumo 

hu m a no; p repa r a ç õ e s f a r m a c êut i c a s e out r a s 

preparações para destruição de vermes, fungicidas, 

herbic idas; papel reagente para f ins medic inais; 

papel encerado para fins medicinais; fitas adesivas 

para fins medicinais; agentes de administração de 

medicamentos em forma de wafers comestíveis para 

embalagem de fármacos em pó; gaze para pensos; 

cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; palas 

oculares (oclusores) para fins medicinais; ligaduras 

para os ouvidos; fa ixas (pensos h ig iénicos) para 

a m e n s t r u a ç ão; t a m p õ e s p a r a a m e n s t r u a ç ão 

(sanitários); pensos higiénicos; cuecas sanitárias para 

a menstruação; algodão hidrófilo; emplastros adesivos 

(esparadrapos); ligaduras para pensos; pensos líquidos 

(antissépticos); compressas de amamentação cotonetes 

para uso medicinal; materiais para uso dentário; 

fraldas; capas para fraldas; papel apanha-moscas; 

papel anti-traças; farinhas lácteas para bebés; bebidas 

dietéticas adaptadas para fins medicinais; alimentos 

dietéticos adaptados para fins medicinais; bebidas para 

bebés; alimentos para bebés; suplementos dietéticos 

para animais; sémen (esperma) para inseminação 

artificial.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/06/24  Japão

N.º 2022-073067

[210]  N.º : N/201617

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : MTR Corporation Limited

  Endereço : MTR Headquarters Building, Telford 

Plaza, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Materiais digitais (em quaisquer formas 

ou formatos, bidimensionais ou tr idimensionais), 

nomeadamente, fichas não fungíveis (NFTs); artigos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas 

informáticos com recursos no jogo, fichas, cartões 

de fidelidade virtuais, cartões de incentivo, cartões 

de recompensa, cartões de oferta, cartões de clube, 

cupões, bilhetes, cartões para utilização relacionados 

com esquemas de incentivo, cartões de membro, 

cartões para utilização relacionados com esquemas de 

prémios dos membros, vestuário, calçado, chapelaria, 

uniformes, bi lhetes de recordações, mercadorias, 

a r t igo s de pap ela r ia, mo delo s de br i nque do s, 

estatuetas, porta-chaves (key chains), brinquedos 

peluches, almofadas, porta-cartões, pastas de plástico, 

porta-chaves (key r ings), porta-cartões de visita, 

jogos, brinquedos e artigos de brincar, aparelhos de 

jogos de vídeo, modelos de comboios, modelos de 

autocarros, modelos de brinquedos, modelos de via de 

caminho de ferro, modelos de conjuntos de comboios, 

modelos de veículos, jogos de tabuleiro, móbiliário, 

espelhos, molduras, máscaras, canecas, copos, sacos 

de viagem, brinquedos de pelúcia, carregadores de 

bateria, carregadores de energia portáteis, estações 

ferroviárias, mapas de comboios, passes de transporte, 

c a m i n h o s-d e-f e r r o, l e m b r a n ç a s, a c e s s ó r i o s, 

autocolantes, pacotes vermelhos, centros comerciais, 

propr iedades i mobi l iá r ia s, ter renos, ed i f íc ios, 

cartazes publicitários e billboards comerciais para 

uso online e em mundos virtuais online e ambiente 

onl ine; bonecos e an imais v i r tuais interact ivos, 

nomeadamente, artigos virtuais descarregáveis na 

natureza de programas informáticos com bonecos 

e animais virtuais interactivos para utilização em 

mundos v ir tuais em l inha; sof tware informático 

pa ra re c o l h a, pro c e s s a mento, mon itor i z aç ão, 

análise, gestão e/ou relato de informação relativa à 

uti l ização e desempenho de software, aplicações, 

jogos de computador e v ídeo, websites, mundos 

v i r tua i s e conteúdos aud iov i sua i s; sof tware de 

apl icação para metaverse; sof tware de operação 

de conteúdos metaverse; sof tware de jogos para 

metaverse; interfaces de computador para metaverse; 

software informático descarregável para utilização na 

visualização de design tridimensional nos campos dos 

transportes, arquitectura, construção, planeamento 

urbano, design de interiores e paisagismo; software 

informático descarregável para utilização na criação, 

manipulação e participação em ambientes virtuais; 

software informático gravado para uti l ização na 

criação, manipulação e participação em ambientes 

v i r tuais; sof tware informático descarregável de 
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computador para cr iação de v ídeos, an imações 

digitais, simulações, e visualizações; suportes digitais 

descar regáveis, nomeadamente, colecc ionáveis 

digitais criados com tecnologia de software baseada 

em cadeias de blocos; software de computador para 

serviço metaverse; software de aplicação informática 

para experiência metaverse; software informático para 

criar, manipular ou participar em ambiente virtual 

3D; software informático de realidade aumentada; 

software informático de realidade virtual; hardware de 

computador de realidade virtual; software informático 

de exibição de vídeo; software de computador para 

melhorar as capacidades audiovisuais das aplicações 

multimédia, nomeadamente, para a integração de 

texto, áudio, gráficos, imagens fixas e imagens em 

movimento; software informático descarregável para 

dinheiro virtual; software informático de comércio 

electrónico para l idar com f ichas não fungíveis 

(N F Ts); ócu los de rea l idade v i r tua l; ser v idores 

pa ra c omput aç ão em nuvem; au scu lt adores de 

realidade virtual; ficheiro multimédia descarregável; 

gravações de vídeo digital descarregável; ficheiros 

de imagem descarregáveis; publicações electrónicas, 

descarregáveis; software informático para fi lmar, 

editar, armazenar, parti lhar, difundir, transmitir, 

ver fotografias e vídeos ou para conversar; software 

de aplicação para câmaras baseado em realidade 

virtual ou aumentada para telefones inteligentes; 

computadores vestíveis; software de jogo; software 

de aplicação informática para telemóveis; fichas de 

segurança [dispositivos de encriptação]; software de 

computador descarregável para gerir transacções em 

moeda criptográfica utilizando tecnologia de cadeia 

de blocos; chaves criptográficas descarregáveis para 

receber e gastar activos cr iptográf icos; carteiras 

e le c t ró n i c a s d e s c a r reg áve i s; a r t i go s v i r t u a i s 

descarregáveis; artigos coleccionáveis digitais e artigos 

virtuais descarregáveis (programas de computador); 

ar t igos v i r tuais descarregáveis, nomeadamente, 

software com fichas não fungíveis (NFTs); artigos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas 

de computador com fichas digitais para utilização em 

mundos virtuais em linha e jogos de computador; fichas 

[sendo software informático]; software informático 

descarregável para processamento de transacções 

relacionadas com fichas criptográficas, fichas não 

fungíveis (NFT) e outras fichas de aplicação; software 

informático descarregável para utilização em comércio 

elec t rón ic o, a r ma zena mento, env io, rec ep ç ão, 

aceitação e transmissão de fichas criptográficas, fichas 

não fungíveis (NFT) e outras f ichas de aplicação; 

ficheiros de imagem de arte autenticados por fichas 

não fungíveis; fichas não fungíveis utilizadas com 

tecnolog ia de cadeia de bloco, nomeada mente, 

ficheiros de imagem e multimédia que contenham 

obras de arte; arte digital descarregáveis; software 

de jogos para metaverse; interfaces informáticas 

para metaverse; software informático descarregável 

para o acesso, leitura e localização de informação no 

campo dos artigos digitais, nomeadamente, fichas não 

fungíveis numa cadeia de blocos; software informático 

de coleccionáveis digitais utilizando tecnologia de 

software baseada em cadeias de blocos e contratos 

inteligentes; cartões comerciais digitais; estações de 

comboio virtuais; caminhos-de-ferro virtuais; centros 

comerciais virtuais; propriedades imobiliárias virtuais; 

terrenos virtuais; edifícios virtuais; carregadores 

de bater ia; c a r regadores de energ ia por t átei s; 

s imuladores; s imuladores de t reino despor t ivo; 

simuladores de condução; simuladores de treino de 

condução; simuladores para a direcção e controlo de 

veículos; software informático descarregável sendo 

simuladores, simuladores de condução; simuladores 

de treino para a operação e manutenção de veículos 

terrestres, aéreos ou aquáticos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul escuro e 

branco.

[210]  N.º : N/201618

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : MTR Corporation Limited

  Endereço : MTR Headquarters Building, Telford 

Plaza, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviço retalhistas e grossistas online 

apresentando produtos virtuais descarregáveis (em 

quaisquer formas ou formatos, bidimensionais ou 

tridimensionais); serviços de lojas de vendas retalhista 

online com produtos físicos e virtuais para utilização 

por membros de uma comunidade online; serviços 

de lojas retalhistas e grossistas online apresentando 

som, música, imagem, f icheiros de v ídeo e jogos 

descarregáveis; serviços informatizados de lojas de 
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venda a retalho online no campo dos artigos físicos 

e virtuais; serviços de lojas de venda a retalho com 

artigos virtuais, nomeadamente, artigos de jogo para 

utilização em mundos virtuais online; fornecimento 

de serviços administrativos de adesão e subscrição 

para terceiros a um mundo virtual interactivo com 

conteúdo multimédia; serviços de distribuição, venda 

a retalho, venda a retalho em linha e venda por grosso 

de produtos de fichas não fungíveis (NFTs); prestação 

de ser v iços de recol ha d ig ita l, nomeada mente, 

serviços de exploração de um mercado em linha para 

transacções e serviços de registo utilizando tecnologia 

de software baseada em cadeias de blocos e contratos 

inteligentes para recolha digital; fornecimento de um 

sítio na rede com um mercado online para a venda e 

comércio de bens virtuais com outros utilizadores; 

serviços de venda de produtos online, a retalho ou 

por grosso, através de sistema de moeda criptográfica, 

para reforçar as relações com os clientes; fornecimento 

de todos os serviços acima referidos no mundo físico e 

na realidade virtual e no metaverse.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul escuro e 

branco.

[210]  N.º : N/201619

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : MTR Corporation Limited

  Endereço : MTR Headquarters Building, Telford 

Plaza, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, nomeadamente, 

for ne c i mento de mo eda v i r t u a l em l i n ha, não 

descarregável, para utilização pelos membros de uma 

comunidade em linha através de uma rede informática 

g loba l; for ne c i mento de mo e d a c r iptog rá f ic a, 

nomeadamente, fornecimento de uma moeda virtual 

para utilização pelos membros de uma comunidade 

em linha através de uma rede informática global; 

fornecimento de moeda criptográfica, nomeadamente, 

u m a mo e d a d ig i t a l, i nc or p ora ndo proto c olo s 

criptográficos, funcionando através da Internet, e 

util izada como método de garantia para artigos e 

serviços; serviços de troca financeira de moeda virtual, 

no campo das fichas não fungíveis (NFTs); serviços 

de emissão de fichas de valor; serviços de transacções 

financeiras envolvendo moeda criptográfica, fichas 

não fungíveis (NFTs) e tecnologia de cadeia de blocos; 

negócios imobiliários; gestão imobiliária; aluguer 

e arrendamento de terrenos, imóveis, edifícios de 

escritórios e centros comerciais no mundo físico e na 

realidade virtual; prestação de todos os serviços acima 

referidos no mundo físico e na realidade virtual e no 

metaverse.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul escuro e 

branco.

[210]  N.º : N/201620

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : MTR Corporation Limited

  Endereço : MTR Headquarters Building, Telford 

Plaza, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serv iços : Serv iço de transmissão assist ida 

por computador, recepção de dados e informações 

relacionadas com transacções financeiras electrónicas 

e t ransacções de moeda d ig ita l, moeda v i r tua l, 

moeda criptográfica, activos digitais e de cadeia de 

blocos, activos digitalizados, fichas digitais, fichas 

criptográficas e fichas de utilidade.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul escuro e 

branco.

[210]  N.º : N/201621

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : MTR Corporation Limited

  Endereço : MTR Headquarters Building, Telford 

Plaza, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : Serviços de operação e manutenção 

de um mundo virtual para fins de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de jogos e actividades de 

computador em linha, fornecimento de uma economia 

virtual e uma moeda virtual para transacções de 

comércio virtual; serviços de operação e manutenção 

de u m ambiente de jogos em l in ha na natu reza 

de um mundo virtual; serviços de entretenimento 

na nat u reza de u m metaver se, nomeada mente, 

u m u n iver so de rea l idade v i r t u a l; ser v iç o s de 

entretenimento, nomeadamente, fornecimento de 

coleccionáveis digitais em linha, não descarregáveis, 

nomeadamente, arte, fotografias, imagens, animação 

e vídeos para utilização em ambientes digitais para 

fins de entretenimento; jogos electrónicos play-to-earn 

(P2E) e serviços de jogos online, nomeadamente, 

jogos em que os jogadores podem ganhar materiais 

digitais, nomeadamente, fichas não fungíveis (NFTs), 

artigos virtuais descarregáveis e moedas criptográficas 

como recompensa pelo jogo; jogos electrónicos e 

serviços de jogos online relacionados com automóveis, 

comboios, serviços de transporte prestados através 

d a I nter net; for ne c i mento de i n for m aç õ e s de 

entretenimento sobre jogos de computador, jogos de 

vídeo e desportos electrónicos através de um sítio 

na rede; serviços de jogos electrónicos fornecidos a 

partir de uma base de dados informática ou através 

da Internet ou através da utilização de uma aplicação 

móvel ou da tecnologia de cadeias de blocos; serviços 

de organização de exposições e eventos para f ins 

culturais, educativos ou de entretenimento; serviços 

de organização de exposições e eventos no domínio 

do entretenimento interactivo, real idade virtual, 

realidade mista e realidade aumentada, indústrias de 

electrónica de consumo e entretenimento de jogos 

de vídeo para fins culturais ou educativos; serviços 

de for mação prestados at ravés de s imuladores; 

act iv idades desportivas e culturais; organização 

de eventos especiais para fins de entretenimento; 

organização e realização de exposições; organização 

de concursos para fins educativos e de entretenimento; 

organização de exposições para f ins cu ltura is e 

educativos; organização e realização de colóquios, 

c o n ferê n c i a s, s e m i n á r io s; s e r v i ç o s d e c lub e s 

para organização e real ização de act iv idades de 

entretenimento e educativas; serviços de formação 

prát ica (demonstração); prestação de formação; 

serviços de jogos electrónicos; serviços de clubes 

de fã s [ent reten i mento]; ser v iç o s de for maç ão 

de empregados; ser v iços de exposições de ar te; 

publicação online (não descarregável); reserva de 

bilhetes para exposições ou concursos educativos ou 

de entretenimento; espectáculos de concertos; serviços 

de actuação de bandas ao vivo; actuações musicais; 

serviços de informação e aconselhamento relacionados 

com os serviços acima mencionados; prestação de 

todos os serviços acima mencionados no mundo físico 

e na realidade virtual e metaverse.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul escuro e 

branco.

[210]  N.º : N/201622

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : MTR Corporation Limited

  Endereço : MTR Headquarters Building, Telford 

Plaza, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de software em linha 

não descarregáveis para fornecer acesso a cripto-

coleccionáveis, fichas não fungíveis e outras fichas 

de aplicação; plataforma como serviço [PaaS] com 

plataformas de software para fornecer acesso a cripto-

coleccionáveis, fichas não fungíveis e outras fichas 

de aplicação; plataforma como serviço [PaaS] com 

plataformas de software para descarregar software, 

dados, e ficheiros de imagem da Internet; software 

como um serviço [SaaS] e plataforma como um serviço 

[PaaS] com sof tware para ut i l i zação em l igação 

com o fornecimento de uma plataforma digital para 

navegação na arte digita l, cr ipto-coleccionáveis, 

fichas não fungíveis e outras fichas de aplicação, e 

mercados e leilões de fichas não fungíveis; software 

como um ser v iço [SaaS] e plata for ma como um 

serv iço [PaaS] com sof tware para ut i l i zação em 

ligação com o fornecimento de informação para arte 

digital, cripto-coleccionáveis, fichas não fungíveis 

e outras fichas de aplicação; software como serviço 

[SaaS] com sof tware para a cr iação, produção e 

modificação de desenhos e personagens animados 

e não animados digitais, avatares, sobreposições e 

peles digitais para acesso e utilização em ambientes 

em linha, ambientes virtuais em linha, e ambientes 

v i r tua i s de rea l idade a la rgada; sof t wa re como 
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serviço [SaaS] apresentando software online não 

descarregável para o comércio, armazenamento, 

envio, recepção, aceitação e transmissão em linha de 

suportes interactivos, videoclips, fotografia, música, 

dados, efeitos visuais, ficheiros digitais, coleccionáveis 

digitais, cripto-coleccionáveis e fichas não fungíveis 

numa rede de cadeias de blocos; sof tware como 

serviço [SaaS] apresentando software online não 

descarregável para o comércio, venda, compra de 

bens virtuais descarregáveis em linha para utilização 

em personagens e avatares animados e não animados 

digitais em mundos e ambientes em linha virtuais; 

fornecimento de software online não descarregável 

para criar, personalizar, exibir, manipular e armazenar 

avatares digitais para uti l ização em jogos online, 

jogos de computador e de v ídeo; for nec i mento 

de um serviço de computador seguro, baseado na 

rede, com tecnologia que permite aos utilizadores 

acederem, env iarem, receberem, armazenarem, 

e gerirem remotamente a moeda digital; serviços 

de autenticação e certificação de dados relativos a 

moedas criptográficas e fichas não fungíveis (NFTs) 

v ia cadeia de blocos; ser v iços de concepção de 

software informático para a utilização da tecnologia 

de cadeia de blocos; serviços de concepção de software 

informático para facilitar as transacções de moedas 

criptográficas e fichas não fungíveis (NFTs); serviços 

de concepção e fornecimento de plataforma online 

para facilitar as transacções de moedas criptográficas 

e fichas não fungíveis (NFTs); serviços de concepção 

de a r te d ig i t a l e i magen s pa ra u so c omerc ia l; 

fornecimento de programas informáticos online não 

descarregáveis para a criação e comércio de objectos 

de colecção digita is; fornecimento de uti l i zação 

temporária de software online não descarregáveis para 

utilização no comércio electrónico, armazenamento, 

envio, recepção, aceitação e transmissão de moeda 

digital, objectos de colecção criptográficos, fichas 

não fungíveis e outras fichas de aplicação, e gestão 

de transacções digitais; fornecimento de utilização 

temporária de software informático em linha não 

descarregáveis para personalização de personagens 

e desen hos a n i mados; prog ra mação de a r t igos 

virtuais para utilização em mundos virtuais em linha; 

fornecimento de utilização temporária de software 

i n for mát ic o em l i n ha não desc a r regávei s pa ra 

personalização e desenvolvimento de sítios na rede 

pessoais; fornecimento de utilização temporária de 

software informático em linha não descarregáveis para 

animação 3D e desenhos para personalizar sítios na 

rede pessoais; fornecedor de serviços de aplicação com 

software de interface de programação de aplicação 

(API) para jogos de computador e desenvolvimento e 

personalização de personagens animadas, e desenhos; 

fornecedor de serviços de aplicação com software 

de interface de programação de apl icação (API) 

para o desenvolvimento de personagens e desenhos 

animados 3D, vestuário virtual, mobiliário, fauna 

e flora, estruturas, veículos, e locais; fornecimento 

de ut i l i zação temporá r ia de sof t wa re de jogos 

d e c o mput a d or em l i n h a n ão d e s c a r reg áve i s; 

serviços científicos e tecnológicos e investigação e 

concepção relacionados com os mesmos; concepção 

e desenvolvimento de hardware de computador e 

software de apl icação para metaverse; prestação 

de todos os serviços acima mencionados no mundo 

físico e na realidade virtual e metaverse; concepção e 

desenvolvimento de jogos online para offline (O2O) e 

jogos play-to-earn (P2E).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul escuro e 

branco.

[210]  N.º : N/201624

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 

 FJF Ltd.

  Endereço : 1 109

6 1

 1 F., No. 6, Ln. 109, Sec. 1, Anhe Rd., Da’an Dist., 

Taipei City 10681, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201625

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 

 FJF Ltd.

  Endereço : 1 109

6 1

 1 F., No. 6, Ln. 109, Sec. 1, Anhe Rd., Da’an Dist., 

Taipei City 10681, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201626

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : M853

  Endereço : 29-B A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201627

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : M853

  Endereço : 29-B A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201628

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : M853

  Endereço : 29-B A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201629

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 201-203

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201630

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 Hung Man Ting

  Endereço : 29-33

6 03

 Flat 603, Siu Wai Ind Bldg, 29-33 Wing Hong Street, 

Cheung Sha Wan, Kln, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201631

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 Hung Man Ting

  Endereço : 29-33

6 03

 Flat 603, Siu Wai Ind Bldg, 29-33 Wing Hong Street, 

Cheung Sha Wan, Kln, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201632

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 FSL Group Limited

  Endereço : 12-23

21 A

 Flat/Rm A, 21/F, Vulcan House, 21-23 Leighton Road, 

Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201633

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 FSL Group Limited

  Endereço : 12-23

21 A

 Flat/Rm A, 21/F, Vulcan House, 21-23 Leighton Road, 

Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201634

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 LORENCE & COMPANY LIMITED

  Endereço : 71 11

 11th Floor, Wong Tze Building, 71 Hoi Yuen Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : Serviços de distr ibuição, venda a 

retalho e venda por grosso de al imentos, vinho e 

bebidas; serviços de aconselhamento e assistência 

comercial a potenciais compradores dos referidos 

produtos; serviços de apresentação de produtos em 

meios de comunicação para fins de venda por grosso e 

a retalho; serviços de pesquisa e estudos de marketing, 

marketing de relacionamento; serviços de arranjo, 

apresentação, promoção, organização e realização de 

feiras comerciais, exposições, mercados, exposições 

e exibições para f ins comerciais ou publicitários; 

serviços de consultoria e assessoria relacionados 

com os referidos serviços; serviços de promoção de 

mercadorias; serviços de selecção e exposição de 

mercadorias; a angariação, através de uma base de 

dados informática, através de material impresso e em 

lojas de venda a retalho ou em showrooms grossistas, 

para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

mercadorias, nomeadamente al imentos, bebidas, 

especiarias, condimentos, fornecimentos de catering e 

veículos; serviço retalhistas em lojas de conveniência; 

serviços de comercialização de artigos; serviços de 

venda a retalho em l inha; serviços de compra de 

mercadorias e serviços em nome de terceiros; todos 

incluídos nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201639

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 114

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201640

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 114

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201641

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 TAI KUAN SENG

  Endereço : 354

6 H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 户

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201642

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 TAI KUAN SENG

  Endereço : 354

6 H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 户

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201643

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 IEONG LAO CHI

  Endereço : 1 1 A
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 292C

[210]  N.º : N/201644

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA BAI LI GRUPO LDA.

  Endereço : 1

2 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201645

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA BAI LI GRUPO LDA.

  Endereço : 1

2 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201646

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA BAI LI GRUPO LDA.

  Endereço : 1

2 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201648

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : M853

  Endereço : 29-B A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201649

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : M853

  Endereço : 29-B A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/201650

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : M853

  Endereço : 29-B A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201651

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 Honor Device Co., Ltd.

  Endereço : 

8089 6 A 3401

 Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, 

No. 8089, Hongl i West Road, X iangmihu Street, 

Fut ia n Dist r ic t, Shen z hen, Gua ngdong 518040, 

People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : Ter m i na i s i nterat ivo s de e c rã 

tát i l; c onta-pa s sos [pedómet ros]; apa rel hos de 

reconhecimento facia l; smartphones; capas para 

smartphones; coberturas para smartphones; suportes 

adaptados a telemóveis; braços extensíveis utilizados 

como acessórios para telemóveis; selfie sticks [monopés 

de uso manual]; pel ícu las protetoras adaptadas 

para smartphones; aparelhos de comunicação para 

redes; dispositivos para sistemas GPS; dispositivos 

de uso corporal para registo de at iv idade f ísica; 

encaminhadores de rede; auriculares sem fios com 

microfone integrado para smartphones; auriculares 

para telemóveis; câmaras para telemóveis; caixas 

d e a l t i f a l a nt e s; i n s t r u m e nt o s e l e t r ó n i c o s d e 

monitorização sem ser para uso médico; câmaras de 

vídeo; microfones; aparelhos de televisão; gravadores 

de v ídeo para automóveis; aparelhos de ensino; 

headsets de realidade virtual; lentes fotográficas para 

telemóveis inteligentes; carregadores para telefones 

inteligentes; baterias elétricas; fontes de alimentação 

portáteis [baterias recarregáveis]; câmaras fotográficas; 

projetores digitais; instrumentos de medida; pulseiras 

conectáveis [instrumentos de medida]; instrumentos 

matemáticos; cabos USB para telemóveis; ch ips 

[circuitos integrados]; sensores; ecrãs de telemóveis; 

ecrãs de telefones celulares; aparelhos de controlo 

remoto; fechaduras para portas com reconhecimento 

de impressões digitais; fechaduras digitais para portas; 

software apl icativo descarregável para telefones 

inteligentes; computadores portáteis [notebooks]; 

computadores; computadores tablet; hardware de 

computador; periféricos adaptados para uso com 

computadores; aplicações de software informático 

descarregáveis; programas de sistemas operativos; 

cartões de circuitos integrados [smart cards]; memórias 

para computadores; aparelho de processamento de 

dados; acopladores [informática]; relógios inteligentes; 

óculos inteligentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201658

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5-43 10 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201663

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 
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 T R A N S A C Ç Ã O  D E  P R O P R I E D A D E 

I N T E L E C T UA L C H I NA U N I ÃO (M AC AU) 

LIMITADA

  Endereço : 322-362

10 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iç os : Ser v iç os pa ra for nec i mento de 

comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços 

de restaurantes, ca fés, ca fetar ias, restaurantes 

para refeições leves, bares de café e casas de café, 

restaurantes de comida para fora, e restaurantes de 

pronto-a-comer para fora; serviços de fornecimentos 

de refeições; serviços de fornecimento de café para 

escr itór ios; ser v iços de fornec imento de ca fé a 

escritórios; serviços de fornecimento de alimentos por 

contrato; preparação de comida; preparação e venda 

de refeições pronto-a-comer e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201664

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 

 Zhi Zhi Apparel (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1009 1402

 Room 1402, No. 1009, Yishan Road, Xuhui District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201665

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 

 Zhi Zhi Apparel (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1009 1402

 Room 1402, No. 1009, Yishan Road, Xuhui District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201666

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 

 Zhi Zhi Apparel (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1009 1402

 Room 1402, No. 1009, Yishan Road, Xuhui District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201667

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 

 Zhi Zhi Apparel (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1009 1402

 Room 1402, No. 1009, Yishan Road, Xuhui District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201668

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 

 Zhi Zhi Apparel (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1009 1402
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 Room 1402, No. 1009, Yishan Road, Xuhui District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201669

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 

 Zhi Zhi Apparel (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1009 1402

 Room 1402, No. 1009, Yishan Road, Xuhui District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201670

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201671

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : GRENDENE S.A.

  Endereço : Aven ida P i mentel Gomes, 214, 

Expectativa - Sobral/CE, 62040-125, Brasil

  Nacionalidade :  Brasileira

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Sapatos de senhora e de cr iança, 

nomeadamente, sandálias, pantufas, calçado de praia, 

chinelos de banho e botas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201673

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : Bianchet SA

  Endereço : c/o D&D Fiducia i re SA, Rue de 

l’Evole 19, 2000 Neuchâtel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; artigos 

de joalhar ia, pedras preciosas e semi-preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios, 

relógios de pulso, peças para relógios de parede 

e mesa e relógios não inclu ídos noutras classes; 

relógios de parede e mesa e outros instrumentos 

cronométricos; cronómetros; cronógrafos (relógios); 

aparelhos cronométricos para desporto; aparelhos e 

instrumentos para medir o tempo e indicar o tempo 

não incluídos noutras classes; mostradores (relojoaria); 

ponteiros de relógios (relojoaria); caixas para relógios 

(componentes de relógios); caixas para relojoaria 

(apresentação) e caixas para artigos de joalharia 

(componentes de joalharia).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201674

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 71 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201675

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 30

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/201676

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

 NG KAM TOU

  Endereço : 188 7 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201677

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : Project Orbis International, Inc.

  Endereço : 52 Vanderbilt Avenue, 8th Floor, New 

York, NY, 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publ ic idade; gestão de empresas; 

administração de empresas; serviços de escritório; 

serviços de vendas a retalho on-line e serviços de 

lojas de venda a retalho; todos os serviços acima 

referidos relacionadas com actividades de caridade 

ou relac ionados c om prevenç ão, d iag nóst ic o e 

tratamento de deficiência visual; serviços publicitários 

na promoção da sensibi l ização do público para a 

prevenção, diagnóstico e tratamento da deficiência 

visual.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201678

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : Project Orbis International, Inc.

  Endereço : 52 Vanderbilt Avenue, 8th Floor, New 

York, NY, 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Angariação de fundos para obras 

de beneficência; colectas de caridade; organizações 

colectas de caridade; prestação de serviços de caridade 

em relação às actividades e eventos de angariação 

de fundo via Internet; gestão de fundos caritativos; 

patrocínio financeiro; assuntos financeiros; assuntos 

monetários; tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201679

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : Project Orbis International, Inc.

  Endereço : 52 Vanderbilt Avenue, 8th Floor, New 

York, NY, 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação e formação 

em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento 

da deficiência visual; serviços de entretenimento e 

educativos relacionados com actividades caritativas; 

organização e realização de seminários, conferências, 

workshops, e eventos relacionados com actividades 

caritativas; organização de seminários, conferências, 

e workshops para f ins educat ivos; fornecimento 
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de i n for maç ão on l i ne e publ ic aç ão de l iv ros e 

revistas relacionados com a prevenção, diagnóstico 

e tratamento da deficiência visual; fornecimento de 

instalações de meios electrónicos interactivos de 

entretenimento; serviços educativos na promoção da 

sensibilização do público em relação à prevenção, 

diagnóstico e tratamento da deficiência visual; serviços 

educacionais relacionados com a prestação de serviços 

médicos, serviços cirúrgicos, serviços de oftalmologia, 

serviços de cuidados oftalmológicos, serviços de 

telemed ic i na e ser v iços de i n for mação méd ica 

relacionados com a prevenção e cura da cegueira.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201680

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : Project Orbis International, Inc.

  Endereço : 52 Vanderbilt Avenue, 8th Floor, New 

York, NY, 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços sociais prestados por outros 

para satisfazer as necessidades dos indivíduos; serviços 

de assistência social.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201681

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : Project Orbis International, Inc.

  Endereço : 52 Vanderbilt Avenue, 8th Floor, New 

York, NY, 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publ ic idade; gestão de empresas; 

administração de empresas; serviços de escritório; 

serviços de vendas a retalho on-line e serviços de 

lojas de venda a retalho; todos os serviços acima 

referidos relacionadas com actividades de caridade 

ou relac ionados c om prevenç ão, d iag nóst ic o e 

tratamento de deficiência visual; serviços publicitários 

na promoção da sensibi l ização do público para a 

prevenção, diagnóstico e tratamento da deficiência 

visual.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201682

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : Project Orbis International, Inc.

  Endereço : 52 Vanderbilt Avenue, 8th Floor, New 

York, NY, 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Angariação de fundos para obras 

de beneficência; colectas de caridade; organizações 

colectas de caridade; prestação de serviços de caridade 

em relação às actividades e eventos de angariação 

de fundo via Internet; gestão de fundos caritativos; 

patrocínio financeiro; assuntos financeiros; assuntos 

monetários; tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201683

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : Project Orbis International, Inc.

  Endereço : 52 Vanderbilt Avenue, 8th Floor, New 

York, NY, 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação e formação 

em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento 

da deficiência visual; serviços de entretenimento e 

educativos relacionados com actividades caritativas; 

organização e realização de seminários, conferências, 

workshops, e eventos relacionados com actividades 

caritativas; organização de seminários, conferências, 

e workshops para f ins educat ivos; fornecimento 

de i n for maç ão on l i ne e publ ic aç ão de l iv ros e 

revistas relacionados com a prevenção, diagnóstico 

e tratamento da deficiência visual; fornecimento de 

instalações de meios electrónicos interactivos de 

entretenimento; serviços educativos na promoção da 

sensibilização do público em relação à prevenção, 

diagnóstico e tratamento da deficiência visual; serviços 

educacionais relacionados com a prestação de serviços 
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médicos, serviços cirúrgicos, serviços de oftalmologia, 

serviços de cuidados oftalmológicos, serviços de 

telemed ic i na e ser v iços de i n for mação méd ica 

relacionados com a prevenção e cura da cegueira.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201684

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : Project Orbis International, Inc.

  Endereço : 52 Vanderbilt Avenue, 8th Floor, New 

York, NY, 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços sociais prestados por outros 

para satisfazer as necessidades dos indivíduos; serviços 

de assistência social.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201687

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201688

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 618

19#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201689

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A 1901-1905

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201690

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : QREDO LTD

  Endereço : Kemp House 152-160 City Road, 

Islington, London, United Kingdom, EC1V 2NX

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador; hardware de 

computador; periféricos de computador; dispositivos 

electrónicos digitais de mão capazes de fornecer acesso 

à internet e para o envio, recepção e armazenamento 

de chamadas telefónicas, correio electrónico, e outros 

dados digitais; periféricos de computador vestíveis; 

hardware de computador vestíveis; periféricos para 

dispositivos móveis; dispositivos electrónicos digitais 

vestíveis capazes de fornecer acesso à internet, para 

o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

aparelhos de comunicação em rede; equipamentos e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos 

e instrumentos de telecomunicações; hardware e 
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software informático (gravado e/ou descarregável) 

para facilitar e administrar pagamentos, actividades 

bancár ias, cartões de crédito, cartões de débito, 

cartões de pagamento, caixas automáticas, valor 

armazenado, transferência electrónica de fundos, 

pagamentos electrónicos, processamento electrónico 

e transmissão de dados de pagamento de facturas, 

pagamento em dinheiro, autenticação de transacções, 

encaminhamento, serviços de autorização e liquidação, 

detecção e controlo de f raudes, recuperação de 

desastres e serviços de encriptação; aparelhos de 

rastreio, gestão e análise de contas financeiras através 

de uma rede informática global; hardware e software 

informáticos, nomeadamente, para o desenvolvimento, 

manutenção e utilização de redes informáticas locais e 

de grande superfície; hardware e software informáticos 

para facilitar as transacções de pagamento por meios 

electrónicos através de redes sem fios; hardware e 

software informáticos que incluem uma carteira 

d ig ita l que armazena informações sobre contas 

de clientes; software informático relativo a activos 

digitais; software informáticos relativos ao tratamento 

de transacções financeiras; software informáticos 

relat ivos a paga mentos elec t rón ic os; sof t wa re 

informáticos relativos a um sistema de criptografia; 

software informáticos para utilização como carteira 

electrónica; software informáticos relativos a activos 

d ig ita i s, inclu indo, mas não l im itados à moeda 

criptográfica; software informáticos destinados a 

facilitar a utilização de uma cadeia de blocos ou de 

um livro-razão distribuído; software de computador 

que permita aos utilizadores compilar, armazenar, 

transmitir, receber, negociar e trocar moedas virtuais, 

moedas cr iptográf icas e outros act ivos d ig ita is; 

software de computador sendo moeda criptográfica, 

sendo qualquer versão encriptada de moeda digital, 

incluindo qualquer moeda digital cujas características 

sejam mantidas sob a forma de ou através de uma 

cadeia de blocos; software de computador sendo 

moeda peer-to-peer, sendo moedas digitais e moedas 

criptográficas capazes de trocar uma rede definida 

de utilizadores; chaves criptográficas descarregáveis 

para receber e gastar moeda criptográfica; software 

c om mo eda d ig i t a l, sendo mo eda a r ma z enada 

electronicamente, fichas de valor, fichas de utilidade, 

títulos, acções, unidades de capital e fichas que dão 

direito a qualquer uma das anteriores, juntamente 

com quaisquer representações digitais de valor ou 

instrumentos negociáveis; módulos de hardware 

informático para fornecer serviços criptográficos 

seguros no campo da moeda criptográfica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/01  Reino Unido

N.º UK00003772862

[210]  N.º : N/201691

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : QREDO LTD

  Endereço : Kemp House 152-160 City Road, 

Islington, London, United Kingdom, EC1V 2NX

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  S er v iç o s : S er v iç o s f i n a nc e i ro s; s er v iç o s 

de i n for mação e consu ltor ia relac ionados com 

todos os ser v iços ac ima menc ionados; ser v iços 

f inancei ros relac ionados com moedas v i r tua is, 

moedas criptográficas e activos digitais; informação 

financeira relacionada com moedas virtuais, moedas 

criptográficas e activos digitais; serviços de consultoria 

financeira relacionada com moedas virtuais, moedas 

criptográficas e activos digitais; serviços de gestão 

de activos digitais; serviços de alocação de activos 

digitais; serviços de mineração de activos digitais; 

serviços de transferência electrónica de activos digitais; 

emissão de activos digitais; serviços de investimento, 

negociação, corretagem e troca relacionados com 

activos digitais; organização de financiamentos para 

activos digitais; serviços de consultoria financeira 

relac ionados c om ac t ivos d ig it a i s; ser v iç os de 

pesquisa e análise financeira relacionados com activos 

digitais; serviços de moeda virtual, nomeadamente 

o fornec imento de moeda d ig ita l, sendo moeda 

armazenada electronicamente, fichas de valor, fichas 

de utilidade, títulos, acções, unidades de participação 

e fichas que dão direito a qualquer uma das anteriores, 

juntamente com quaisquer representações digitais de 

valor ou instrumentos negociáveis; serviços de moeda 

virtual, nomeadamente o fornecimento de moeda 

criptográfica, sendo qualquer versão encriptada de 

moeda digital, incluindo qualquer moeda digital cujas 

características são mantidas sob a forma de ou através 

de uma cadeia de blocos; serviços de moeda virtual, 

nomeadamente o fornecimento de moeda par-a-par, 

sendo moedas digitais e moedas criptográficas capazes 
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de trocar redes definidas de utilizadores; fornecimento 

de uma moeda virtual para utilização pelos membros 

de uma comunidade on-l ine através de uma rede 

informática global; fornecimento de transferência 

electrónica de uma moeda virtual; serviços bancários 

relacionados com moedas electrónicas e criptográficas 

e outros activos digitais e livro-razão distribuídos; 

comérc io de moeda d ig ita l; comérc io de moeda 

criptográfica; conversão e transferência de activos para 

moeda digital e criptográfica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/01  Reino Unido

N.º UK00003772862

[210]  N.º : N/201692

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : QREDO LTD

  Endereço : Kemp House 152-160 City Road, 

Islington, London, United Kingdom, EC1V 2NX

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

software informático; manutenção e actualização de 

software informático; análise de sistemas informáticos; 

instalação de software informático; investigação e 

desenvolvimento para terceiros; serviços informáticos, 

nomeadamente, disponibilização de util ização de 

apl icações in formát icas através de um website; 

alojamento de um website interactivo que permita 

aos ut i l i zadores v i sua l i za r e ac eder a not íc ia s 

financeiras, dados e informações relacionadas com 

moedas est ra ngei ras, nac iona is, elec t rón icas e 

criptográficas e outros artigos digitais; concepção 

e desenvolv imento de sof tware que permita aos 

ut i l i zadores negoc ia r, t rocar, t rocar, compi la r, 

armazenar, transmitir e receber moeda, incluindo 

moeda digital e criptográfica, numa rede informática 

global; fornecimento de uti l ização temporária de 

software não descarregável para utilização na recolha, 

transferência, recepção, rastreio, armazenamento e 

transferência de moeda de código aberto peer-to-peer; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a utilização de uma cadeia de blocos ou 

de um livro-razão distribuído; informação e serviços 

de consultoria relacionados com todos os serviços 

acima mencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/01  Reino Unido

N.º UK00003772862

[210]  N.º : N/201693

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : QREDO LTD

  Endereço : Kemp House 152-160 City Road, 

Islington, London, United Kingdom, EC1V 2NX

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador; hardware de 

computador; periféricos de computador; dispositivos 

electrónicos digitais de mão capazes de fornecer acesso 

à internet e para o envio, recepção e armazenamento 

de chamadas telefónicas, correio electrónico, e outros 

dados digitais; periféricos de computador vestíveis; 

hardware de computador vestíveis; periféricos para 

dispositivos móveis; dispositivos electrónicos digitais 

vestíveis capazes de fornecer acesso à internet, para 

o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

aparelhos de comunicação em rede; equipamentos e 

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos 

e instrumentos de telecomunicações; hardware e 

software informático (gravado e/ou descarregável) 

para facilitar e administrar pagamentos, actividades 

bancár ias, cartões de crédito, cartões de débito, 

cartões de pagamento, caixas automáticas, valor 

armazenado, transferência electrónica de fundos, 

pagamentos electrónicos, processamento electrónico 

e transmissão de dados de pagamento de facturas, 

pagamento em dinheiro, autenticação de transacções, 

encaminhamento, serviços de autorização e liquidação, 

detecção e controlo de f raudes, recuperação de 

desastres e serviços de encriptação; aparelhos de 

rastreio, gestão e análise de contas financeiras através 

de uma rede informática global; hardware e software 

informáticos, nomeadamente, para o desenvolvimento, 

manutenção e utilização de redes informáticas locais e 

de grande superfície; hardware e software informáticos 

para facilitar as transacções de pagamento por meios 

electrónicos através de redes sem fios; hardware e 
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software informáticos que incluem uma carteira 

d ig ita l que armazena informações sobre contas 

de clientes; software informático relativo a activos 

digitais; software informáticos relativos ao tratamento 

de transacções financeiras; software informáticos 

relat ivos a paga mentos elec t rón ic os; sof t wa re 

informáticos relativos a um sistema de criptografia; 

software informáticos para utilização como carteira 

electrónica; software informáticos relativos a activos 

d ig ita i s, inclu indo, mas não l im itados à moeda 

criptográfica; software informáticos destinados a 

facilitar a utilização de uma cadeia de blocos ou de 

um livro-razão distribuído; software de computador 

que permita aos utilizadores compilar, armazenar, 

transmitir, receber, negociar e trocar moedas virtuais, 

moedas cr iptográf icas e outros act ivos d ig ita is; 

software de computador sendo moeda criptográfica, 

sendo qualquer versão encriptada de moeda digital, 

incluindo qualquer moeda digital cujas características 

sejam mantidas sob a forma de ou através de uma 

cadeia de blocos; software de computador sendo 

moeda peer-to-peer, sendo moedas digitais e moedas 

criptográficas capazes de trocar uma rede definida 

de utilizadores; chaves criptográficas descarregáveis 

para receber e gastar moeda criptográfica; software 

c om mo eda d ig i t a l, sendo mo eda a r ma z enada 

electronicamente, fichas de valor, fichas de utilidade, 

títulos, acções, unidades de capital e fichas que dão 

direito a qualquer uma das anteriores, juntamente 

com quaisquer representações digitais de valor ou 

instrumentos negociáveis; módulos de hardware 

informático para fornecer serviços criptográficos 

seguros no campo da moeda criptográfica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/01  Reino Unido

N.º UK00003772865

[210]  N.º : N/201694

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : QREDO LTD

  Endereço : Kemp House 152-160 City Road, 

Islington, London, United Kingdom, EC1V 2NX

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  S er v iç o s : S er v iç o s f i n a nc e i ro s; s er v iç o s 

de i n for mação e consu ltor ia relac ionados com 

todos os ser v iços ac ima menc ionados; ser v iços 

f inancei ros relac ionados com moedas v i r tua is, 

moedas criptográficas e activos digitais; informação 

financeira relacionada com moedas virtuais, moedas 

criptográficas e activos digitais; serviços de consultoria 

financeira relacionada com moedas virtuais, moedas 

criptográficas e activos digitais; serviços de gestão 

de activos digitais; serviços de alocação de activos 

digitais; serviços de mineração de activos digitais; 

serviços de transferência electrónica de activos digitais; 

emissão de activos digitais; serviços de investimento, 

negociação, corretagem e troca relacionados com 

activos digitais; organização de financiamentos para 

activos digitais; serviços de consultoria financeira 

relac ionados c om ac t ivos d ig it a i s; ser v iç os de 

pesquisa e análise financeira relacionados com activos 

digitais; serviços de moeda virtual, nomeadamente 

o fornec imento de moeda d ig ita l, sendo moeda 

armazenada electronicamente, fichas de valor, fichas 

de utilidade, títulos, acções, unidades de participação 

e fichas que dão direito a qualquer uma das anteriores, 

juntamente com quaisquer representações digitais de 

valor ou instrumentos negociáveis; serviços de moeda 

virtual, nomeadamente o fornecimento de moeda 

criptográfica, sendo qualquer versão encriptada de 

moeda digital, incluindo qualquer moeda digital cujas 

características são mantidas sob a forma de ou através 

de uma cadeia de blocos; serviços de moeda virtual, 

nomeadamente o fornecimento de moeda par-a-par, 

sendo moedas digitais e moedas criptográficas capazes 

de trocar redes definidas de utilizadores; fornecimento 

de uma moeda virtual para utilização pelos membros 

de uma comunidade on-l ine através de uma rede 

informática global; fornecimento de transferência 

electrónica de uma moeda virtual; serviços bancários 

relacionados com moedas electrónicas e criptográficas 

e outros activos digitais e livro-razão distribuídos; 

comérc io de moeda d ig ita l; comérc io de moeda 

criptográfica; conversão e transferência de activos para 

moeda digital e criptográfica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/01  Reino Unido

N.º UK00003772865
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[210]  N.º : N/201695

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : QREDO LTD

  Endereço : Kemp House 152-160 City Road, 

Islington, London, United Kingdom, EC1V 2NX

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

software informático; manutenção e actualização de 

software informático; análise de sistemas informáticos; 

instalação de software informático; investigação e 

desenvolvimento para terceiros; serviços informáticos, 

nomeadamente, disponibilização de util ização de 

apl icações in formát icas através de um website; 

alojamento de um website interactivo que permita 

aos ut i l i zadores v i sua l i za r e ac eder a not íc ia s 

financeiras, dados e informações relacionadas com 

moedas est ra ngei ras, nac iona is, elec t rón icas e 

criptográficas e outros artigos digitais; concepção 

e desenvolv imento de sof tware que permita aos 

ut i l i zadores negoc ia r, t rocar, t rocar, compi la r, 

armazenar, transmitir e receber moeda, incluindo 

moeda digital e criptográfica, numa rede informática 

global; fornecimento de uti l ização temporária de 

software não descarregável para utilização na recolha, 

transferência, recepção, rastreio, armazenamento e 

transferência de moeda de código aberto peer-to-peer; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a utilização de uma cadeia de blocos ou 

de um livro-razão distribuído; informação e serviços 

de consultoria relacionados com todos os serviços 

acima mencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/01  Reino Unido

N.º UK00003772865

[210]  N.º : N/201702

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : Bellamy’s Organic Pty Ltd

  Endereço : 115 Cimitiere St Launceston Tas 7250 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações alimentares para bebés; 

alimentos para bebés; leite em pó para bebés; bebidas 

para bebés; suplementos al imentares para bebés; 

alimentos dietéticos para bebés; substâncias dietéticas 

para bebés; suplementos a l imentares nutr it ivos 

(nutriments); alimentação para bebés; concentrado de 

cálcio de leite (suplemento nutricional); substitutos 

nutricionais de refeição em pó; substitutos nutricionais 

de refeiç ão; suplemento s nut r ic iona i s; c erea i s 

para bebés; v itaminas; preparações de minerais; 

preparações medicinais para o cuidado da pele; cremes 

medicinais para a pele; loções medicinais para a pele; 

discos [almofadas] de amamentação; cremes para 

bebés (medicinais); fraldas para bebés; preparações 

(desinfectantes) para a lavagem de chupetas (ou de 

biberões); produtos higiénicos para bebés; preparações 

para a gravidez; preparações a l imentares para a 

gravidez.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201703

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : Bellamy’s Organic Pty Ltd

  Endereço : 115 Cimitiere St Launceston Tas 7250 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Fruta de conserva; frutos cozidos; 

produtos de frutos secos; misturas de fruta e de frutos 

oleaginosos; legumes de conserva; legumes cozidos; 

legumes secos; refeições preparadas, onde predomina 

a carne ou legumes; snacks à base de legumes pré-

-cozidos; snacks preparados à base de legumes secos; 

snacks à base de frutas; refeições preparadas à base 

de frutas (onde predomina a fruta); sobremesas de 

iogurte (excepto iogurte gelado); iogurte; bebidas 

à base de iogur te; bebidas de iogur te; produtos 

de iogurte; iogurtes com polpa de fruta; produtos 

lácteos; leite; leite seco em pó; geleias; doces [geleias]; 

produtos a l imentares à base de f r utos coz idos; 

produtos alimentares à base de frutos secos; produtos 

lácteos à base de frutos; sobremesas de fruta; barras 

alimentares à base de frutos oleaginosos [snacks]; 

barras a l imentares à base de sementes [snacks]; 

refeições cozinhadas compostas principalmente por 

carne; refeições cozinhadas compostas principalmente 
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por carne e legumes; refeições preparadas compostas 

pr inc ipa lmente por peixe; refeições preparadas 

compostas principalmente por galinha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201714

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 602 9

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

鮁

鮟鱇

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201715

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 602 9

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糍
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201716

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 602 9

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201717

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 602 9

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201718

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 602 9

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201719

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 602 9

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201720

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 602 9

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201721

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : 

 Shanghai Deming Biological Technology Co., Ltd.

  Endereço : 1 2 203

 Suite 2-203, No.1, Haikun Road, Fengxian District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201726

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201727

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201728

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201729

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/201730

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201731

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

 CHEN LIHONG

  Endereço : 氹 5 7 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201732

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : Intel Corporation

  Endereço : 2200 Mission College Boulevard, 

Santa Clara, California, 95052-8119, U.S.A.

  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 

computador; circuitos integrados; processadores de 

dados sob a forma de processadores semicondutores; 

ch ips de pro c es sadores sem ic ondutores; ch ips 

semicondutores; microprocessadores; processadores 

de dados; processadores; hardware de computador 

para computação; hardware de computador para 

computação através de uma rede mundial e local; 

hardware de computador para computação em nuvem; 

hardware de computador para computação de baixa 

latência e alta largura; aparelhos semicondutores; 

aparelho de processamento de dados; hardware de 

computador e software de computador descarregável 

para computação de a lto desempenho; c i rcu itos 

integrados programáveis; layouts  de circuitos 

integrados; memórias semicondutoras; hardware de 

computador para mineração de dados; hardware de 

computador para mineração da criptomoeda; circuitos 

integrados incorporado com sof tware; c i rcu itos 

integrados de aplicação específica (ASICs); circuitos 

integrados de aplicação específica constituídos por 

microprocessadores, chips de computador, blocos 

de memória, memória flash; circuitos integrados de 

aplicação específica otimizados, de baixa voltagem, 

energeticamente eficientes para mineração de bitcoin; 

software descarregável e gravado para mineração 

de dados; software de computador descarregável e 

gravado para mineração de dados, criptomoeda e 

cadeia de blocos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/04  Jamaica

N.º 86184

[210]  N.º : N/201733

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : Intel Corporation

  Endereço : 2200 Mission College Boulevard, 

Santa Clara, California, 95052-8119, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : P rog ra mação de computadores; 

consultor ia em sof tware; conceção de sof tware; 

conceção de sistemas de computador; anál ise de 

sistemas de computador; serviços de consultadoria 

no domínio de conceção, seleção, implementação 

e utilização de sistemas de hardware e software de 

computador para terceiros; conversão de programas 

e dados i n for mát ic os, exc eto c onversão f í s ica; 

hospedagem de websites de terceiros num servidor 

informático para uma rede informática mundial; 
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instalação de software; instalação e manutenção de 

programas informáticos; fornecimento de software 

não descarregável em linha para mineração de dados, 

criptomoeda e cadeia de blocos; fornecimento de 

software não descarregável em linha para gestão e 

verificação de transações de criptomoedas; serviços 

de mineração de dados; consultoria em tecnologia 

no domínio da criptomoeda; serviços de conceção, 

examinação, diagnóstico e consultoria de software 

de computador no domínio de conceção de circuitos 

integrados de aplicação específica (ASICs), mineração 

de dados, computação de alto desempenho, conceção 

e gestão de centro de dados de computador, gestão 

de fontes de a l imentação, proteção contra picos 

de cor rente, constr ução e gestão de centros de 

computação de alto desempenho e de centros de 

computação móvel.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/04  Jamaica

N.º 86184

[210]  N.º : N/201734

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201735

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201736

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201737

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201738

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 6 K
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C: 0, M: 90, Y: 100, 

K: 0

[210]  N.º : N/201747

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201748

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

 PEDRAPAPEL LIMITADA

  Endereço : 97-99B

5 2 R2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201749

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 71 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 髪 髪

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201757

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : Tiffany and Company

  Endereço : 727 Fifth Avenue, New York, New 

York, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : Met a i s pre c io so s e su a s l iga s; 

joalharia; pedras preciosas e semipreciosas; relojoaria 

e instrumentos cronométr icos; jóias e produtos 

relacionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201758

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : Tiffany and Company

  Endereço : 727 Fifth Avenue, New York, New 

York, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publ ic idade; gestão de empresas; 

administração de empresas; serviços de trabalhos 

administrativos; serviços de lojas de venda a retalho, 

serviços de lojas de venda a retalho e serviços de 

encomendas por correio online realçando jóias e 

produtos relacionados.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201759

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1338 15

2

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201762

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 ay1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201763

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 ay1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201764

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 ay1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201765

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

 YUEN CHI YEUNG

  Endereço : 43-53 13

C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201766

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 

 YUEN CHI YEUNG

  Endereço : 43-53 13

C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201767

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : 
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 Heifeng Zhizao(Shenzhen)Technology Co.,Ltd.

  Endereço : 

1205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201768

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

A1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201769

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

A1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201770

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

A1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201771

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201772

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201773

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 174 8

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/201774

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 174 8

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201775

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[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/201776

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[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/201777

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : JOC 

  Endereço : 氹 37 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201778

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : JOC 

  Endereço : 氹 37 E
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201779

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 981-991 C5

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201780

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201781

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201782

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201783

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 UN CHONG WA

  Endereço : 51

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没
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[210]  N.º : N/201784

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 Storage 101 Cold-Chain Logistics Services Holding 

Company Limited

  Endereço : 9

1

 1/F, Hing Wai Ice And Cold Storage Bldg, No 9 Tin 

Wan Praya Road, Aberdeen, 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/201785

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 Imperial Enterprises Holdings Limited

  Endereço : 603-609

A 12

 12/F, Block A, Kong Nam Industrial Building, 603-609 

Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., 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/201786

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201787

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201788

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 19

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201789

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201790

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201791

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201792

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201793

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201794

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201795

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd.

  Endereço : 

552

 No. 552, C hengda Road, Swa n L a ke E c onom ic 

Technical Development Zone, Chengshan town, 

Rongcheng, Weihai, Shandong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201796

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd.

  Endereço : 

552

 No. 552, C hengda Road, Swa n L a ke E c onom ic 

Technical Development Zone, Chengshan town, 

Rongcheng, Weihai, Shandong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 糖 茶

零 類

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201797

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd.

  Endereço : 

552

 No. 552, C hengda Road, Swa n L a ke E c onom ic 

Technical Development Zone, Chengshan town, 

Rongcheng, Weihai, Shandong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201798

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 49

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201799

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 Guang Zhou Zhongcaoji Cosmetics Co., Ltd

  Endereço : 97 731

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201800

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 Guang Zhou Zhongcaoji Cosmetics Co., Ltd

  Endereço : 97 731

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201801

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 Guang Zhou Zhongcaoji Cosmetics Co., Ltd

  Endereço : 97 731

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201802

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : Genting Intellectual Property Pte 

Ltd

  Endereço : 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 

77, Singapore 068896

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : Act iv idades de ent reten i mento 

e culturais; serv iços de discoteca (discotheque); 

p r o d u ç ã o d e e s p e c t á c u l o s; a p r e s e n t a ç ã o d e 

espectáculos de palco; entretenimento radiofónico; 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

d e c a b a r e t; s e r v i ç o s d e c i n e m a; s e r v i ç o s d e 

ent reten i mento teat ra l; ser v iç o s de d i s c ote c a 

(nightclub); organização de reservas de bilhetes para 

espectáculos e outros eventos de entretenimento; 

serviços de informação sobre bilhetes para eventos 

de entretenimento; fornecimento de instalações de 

casino [jogo]; serviços de casino; serviços de clubes 

na natureza de entretenimento; serviços de jogos 

fornecidos online a partir de uma rede informática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201803

[220]  Data de pedido : 2022/09/26
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[730]  Requerente : Genting Intellectual Property Pte 

Ltd

  Endereço : 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 

77, Singapore 068896

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante, bar e cocktail; 

serviços de fornecimento de comida e bebida; serviços 

de hotelaria; fornecimento de alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201804

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : Genting Intellectual Property Pte 

Ltd

  Endereço : 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 

77, Singapore 068896

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e bens fabricados a 

partir destes materiais, não incluídos noutras classes; 

mater ia l impresso; mater ia l para encadernação; 

fotografias impressas; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais de artistas; pincéis 

de pintura; máquinas de escrever e ar t igos para 

escritório (excepto mobiliário); material de instrução 

e de ensino (excepto aparelhos); tipo de impressoras; 

b lo c o s de i mpre s são; p o s t a i s; l iv ro s de not a s; 

agendas [material impresso], agendas de secretária, 

agendas cobertas de couro, quadros de parede para 

ut i l i zação como agendas; autocolantes adesivos 

impressos, autocolantes para carro, autocolantes 

de plástico [decalcomanias], autocolantes de papel 

[decalcomanias]; sacos de presente feitos de papelão 

e sacos de presente feitos de plástico (não incluídos 

noutras classes); invólucros de presente feitos de papel; 

fitas de papel; livros para golfistas e planeadores de 

campos de golfe [material impresso]; organizadores 

de secretária [papel de carta]; abre-cartas [facas]; 

porta-lápis ou porta-caneta; figurinhas [estatuetas] 

de papel machê; artigos de papelaria; porta-cartões; 

mater ia l plást ico para embalagem (não inclu ído 

noutras classes); modelos em miniatura [ornamentos] 

de papel ou cartão; bases para copos feitas de papel 

ou cartão; calendários de secretária, classificadores 

de folhas soltas contendo calendários de marcação, 

ca lendá r ios (ca r tão); et iquetas i mpressas pa ra 

bagagem, etiquetas de pendurar para portas impressas, 

etiquetas para presentes, etiquetas feitas de materiais 

plásticos [papelaria]; lápis; canetas; réguas; borrachas 

para apagar; cartões desta classe; galhardetes de 

papel; expositores de chão de cartão para produtos 

comerciais; cartões de exposição de papel, cartazes 

(banners) em papel, cartazes (posters), panf letos, 

brochuras; bilhetes de papel, papel timbrado [papel 

de carta]; guardanapos de papel; revistas [periódicos]; 

boletins informativos; revistas [publicações]; catálogos; 

manuais impressos; folhas de plástico, películas e sacos 

para embrulhos e embalagens; etiquetas de controlo 

de bagagem de papel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201805

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : Genting Intellectual Property Pte 

Ltd

  Endereço : 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 

77, Singapore 068896

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : Jogos e br i nquedos; a r t igos de 

ginástica e desporto não incluídos noutras classes; 

cartas de jogar; fichas de jogo; fichas de roleta; jogos 

envolvendo jogo de fortuna e azar; jogos electrónicos 

operados por moedas ou fichas; máquinas de jogo para 

jogo de fortuna e azar; máquinas de entretenimento 

operadas por moedas ou fichas; máquinas de jogos 

de vídeo incorporando um meio de exibição e não 

adaptadas para utilização com um ecrã ou monitor 

externo; caça-níqueis (máquinas de jogo); máquinas 

de jogos de pinball operadas por moeda ou contador; 

máquinas de jogos de pinbal l (electrónicas) (que 

não as adaptadas para util ização com um ecrã ou 

monitor externo); máquinas caça-níqueis (acionados 

por moedas ou ficha); aparelhos de jogos electrónicos 

autónomo s i nc or p ora ndo u m e c rã de c r i s t a i s 

líquidos (que não as adaptadas para utilização com 

um ecrã ou monitor externo); jogos electrónicos e 

electromecânicos (operados por moeda ou f icha); 
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jogos para adultos e crianças; jogos sob a forma de 

questionários; jogos musicais; jogos de azar; jogos 

de dominó; jogos de gamão; jogos de bola; jogos de 

xadrez; jogos de cartas ou dardos ou anéis ou jogos de 

role play; jogos de golfe; jogos de carros de corrida; 

raquetes para uso em jogos; luvas para jogos; dardos 

rotat ivos para jogos; raspadinhas para jogos de 

lotaria; miniaturas para uso em jogos; jogos portáteis; 

marcadores (balcões) para jogar jogos; bonecos de 

desenho de mascotes; máscaras de brinquedos; balões; 

bolas de brincar; fantoches (puppets); brinquedos para 

crianças; bolas de soco para crianças; brinquedos; 

brinquedos de pelúcia (plush toys); figuras e modelos 

(br inquedos ou ar t igos de br incar); br inquedos 

que funcionam a pi lhas; br inquedos que sa ltam; 

br inquedos de banho; br inquedos de artesanato 

vendidos completos; kits de artesanato para jogos e 

brincadeiras; brinquedos de pelúcia (cuddly toys); 

br inquedos de desenho; br inquedos educat ivos; 

br inquedos electrónicos; br inquedos insuf láveis; 

br i nquedo s de met a l; br i nquedo s de mo delo s; 

brinquedos musicais; brinquedos de papel; brinquedos 

de plástico; brinquedos de perfuração; brinquedos de 

balanço; brinquedos macios; brinquedos de fiação; 

brinquedos para bebés; brinquedos para utilização em 

carrinhos de bebé; brinquedos em forma de puzzles; 

brinquedos de praia; fatos de brincar; brinquedos 

estufados; tapetes insuf láveis para uso recreativo; 

bolas de praia; capas adaptadas para sacos de golfe; 

luvas para golfe; sacos de golfe, com ou sem rodas; 

marcadores de bola de golfe; pinos para bolas de golfe; 

bolas de golfe; putters de golfe; utensílios para reparar 

terreno [acessório de golfe]; máquinas de jogos de 

pinball (brinquedos); mesas de dados [equipamento de 

jogo]; fichas de póquer [equipamento de jogo].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201806

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : Genting Intellectual Property Pte 

Ltd

  Endereço : 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 

77, Singapore 068896

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : Act iv idades de ent reten i mento 

e culturais; serv iços de discoteca (discotheque); 

p r o d u ç ã o d e e s p e c t á c u l o s; a p r e s e n t a ç ã o d e 

espectáculos de palco; entretenimento radiofónico; 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

d e c a b a r e t; s e r v i ç o s d e c i n e m a; s e r v i ç o s d e 

ent reten i mento teat ra l; ser v iç o s de d i s c ote c a 

(nightclub); organização de reservas de bilhetes para 

espectáculos e outros eventos de entretenimento; 

serviços de informação sobre bilhetes para eventos 

de entretenimento; fornecimento de instalações de 

casino [jogo]; serviços de casino; serviços de clubes 

na natureza de entretenimento; serviços de jogos 

fornecidos online a partir de uma rede informática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201807

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : Genting Intellectual Property Pte 

Ltd

  Endereço : 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 

77, Singapore 068896

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante, bar e cocktail; 

serviços de fornecimento de comida e bebida; serviços 

de hotelaria; fornecimento de alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201808

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 叁

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 222

 Room 222, F loor 2, Bui lding C, No.18, Kechuang 

11 Street, Beijing Economic and Technolog ica l 

Development Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

栅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201809

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 叁

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 222

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 

11 Street, Beijing Economic and Technolog ica l 

Development Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201810

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 叁

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 222

 Room 222, F loor 2, Bui lding C, No.18, Kechuang 

11 Street, Beijing Economic and Technolog ica l 

Development Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201813

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 T O P I C K C O M PA N Y L I M I T E D /  T O P I C K 

COMPANHIA LIMITADA

  Endereço : O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  C 0 M 0 Y 0

K 90

  C 66 M 13 Y 99 K 0

[210]  N.º : N/201814

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : 

 T O P I C K C O M PA N Y L I M I T E D /  T O P I C K 

COMPANHIA LIMITADA

  Endereço : O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  C 0 M 0 Y 0

K 90

  C 66 M 13 Y 99 K 0

[210]  N.º : N/201821

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : Blue Capri Limited

  Endereço : 19-25

3 B

 Flat B, 3/F, Wing Cheong Comm Bldg, 19-25 Jervois 

Street, Sheung Wan, 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/201822

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : Blue Capri Limited

  Endereço : 19-25

3 B

 Flat B, 3/F, Wing Cheong Comm Bldg, 19-25 Jervois 

Street, Sheung 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/201823

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : Blue Capri Limited

  Endereço : 19-25

3 B

 Flat B, 3/F, Wing Cheong Comm Bldg, 19-25 Jervois 

Street, Sheung Wan, 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/201824

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : Blue Capri Limited

  Endereço : 19-25

3 B

 Flat B, 3/F, Wing Cheong Comm Bldg, 19-25 Jervois 

Street, Sheung 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/201830

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : The Mentholatum Company

  Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, 

New York 14127-1587, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

artigos de perfumaria, óleos essenciais; preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem da 

roupa; preparações para limpar, polir, desengordurar 

e raspar; bálsamo para os lábios; preparações para 

os cuidados dos lábios não medicinais, protectores 

labia is, batons protectores solares (cosméticos); 

preparações cosméticas para os lábios não medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201833

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201834

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201835

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201836

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201837

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : •

 ANDREAS TJAHJADI

  Endereço : 009

018 B4 25

 No. 25, Block B4, 8th Road, Tidu ng I s la nd, 018 

C o m m u n i t y, 0 09 N e i g h b o r h o o d C o m m i t t e e, 

Kembangan District, West Jakarta, Indonesia

  Nacionalidade :  Indonésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB
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USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201847

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 93 邨 4 15

AA

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201848

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 93 邨 4 15

AA

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201849

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

 LO IAN CHI

  Endereço : 37-AB A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : /
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201853

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : NCSOFT Corporation

  Endereço : (Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : Discos compactos [memór ia só 

de leitura]; f ichei ros de música descar regáveis; 

publ icações electrónicas, descarregáveis; l ivros 

electrónicos descarregáveis; películas para diapositivos 

impressionados; cassetes gravadas (não de música); 

sof t wa re de jogos elet rón ic os pa ra telemóvei s 

descar regáveis; desenhos an imados; car tões de 

memória para máquinas de jogos de vídeo; película 

de diapositivos; programas do sistema operativo; 

discos compactos de música pré-gravada; suportes 

electrónicos de música pré-gravada; software de 

aplicação informática para telemóveis; computadores; 

software de jogos de computador; programas de jogos 

de computador; software de computador; firmware de 

computador; computadores tablete.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201854

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : NCSOFT Corporation

  Endereço : (Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de instalações de jogos 

para computadores pessoais (PC); fornecimento de 

serviços de jogos de arcada; serviços de fornecimento 

de in formação sobre jogos; produção de f i lmes, 

sem ser f i l mes publ ic i t á r io s; for ne c i mento de 

instalações de lazer; fornecimento de informação 

sobre lazer; fornecimento de instalações e serviços de 

recreação; fornecimento de instalações recreativas; 

serviços de jogos em l inha fornecidos através de 

aplicações móveis; organização de exposições para 

fins culturais ou educativos; serviços de vídeo em 

arcada; fornecimento de academias de animação; 

organização e realização de exposições para fins de 

entretenimento; fornecimento de jogos de computador 

em linha; serviço de jogos em linha; fornecimento de 

publicações electrónicas em linha, não descarregáveis; 

fornecimento de academias de computação; produção 

de programas de televisão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201855

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : NCSOFT Corporation

  Endereço : (Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviço de investigação de software 

informático 3D; desenvolvimento de software de jogos; 

concepção de personagens de jogos; desenvolvimento 

de software para conversão de dados e conteúdos 

multimédia de e para diferentes protocolos; conversão 

de conteúdos digitais entre plataformas em outras 

formas de conteúdos digitais; serviço de alojamento 

de c ont eúdo s de ent ret en i mento mu lt i mé d i a; 

desenvolv imento de sof tware de jogos de v ídeo; 

fornecimento de serviço de software de aplicação 

informática que permite comutar e comunicar entre 

diferentes sistemas operativos; fornecimento de PAAS 

(plataforma como um serviço); desenvolvimento 

de sof tware mult imédia interact ivo; concepção 

de personagens de animação; concepção de jogos 

online; concepção de personagens para jogos online; 

manutenção de sítios na rede para fornecimento/

venda de publicações electrónicas online; serviços 

de administração de servidor remoto; concepção 

de software de jogos de computador; serviços de 

dupl icação de software de jogos de computador; 

manutenção de software de jogos de computador; 

desenvolvimento de hardware de computador para 

jogos de computador; programação de jogos de 

computador.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201856

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[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/201857

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[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/201858

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201859

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201860

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

邨 11 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201861

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

邨 11 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201862

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

邨 11 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201863

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

邨 11 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201864

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

邨 11 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201865

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201866

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201867

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201868

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201869

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

滙

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201870

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201871

[220]  Data de pedido : 2022/09/28
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201872

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

 HUANG ZHENHUI

  Endereço : 1023 2 X

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201873

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

 HUANG ZHENHUI

  Endereço : 1023 2 X

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201874

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

 HUANG ZHENHUI

  Endereço : 1023 2 X

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201875

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : JAWHP, LLC

  Endereço : 530 Fifth Avenue, New York, NY 

10036, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201876

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : JAWHP, LLC

  Endereço : 530 Fifth Avenue, New York, NY 

10036, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 



17176    46   2022  11  16 

[210]  N.º : N/201877

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : JAWHP, LLC

  Endereço : 530 Fifth Avenue, New York, NY 

10036, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201878

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : JAWHP, LLC

  Endereço : 530 Fifth Avenue, New York, NY 

10036, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201879

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : JAWHP, LLC

  Endereço : 530 Fifth Avenue, New York, NY 

10036, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201882

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Maxim’s Caterers Limited

  Endereço : 17

18

 18/F., Maxim’s Centre, No. 17, Cheung Shun Street, 

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

43類

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201883

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Salões de beleza; estâncias termais de 

saúde; massagens.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201884

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Salões de beleza; estâncias termais de 

saúde; massagens.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201885

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : SG Gaming, Inc.

  Endereço : 6601 Bermuda Road, Las Vegas, 

Nevada 89119 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e firmware de computador 

para jogos de fortuna ou azar em qualquer plataforma 

c omputador i zada, i nc lu i ndo c onsolas de jogos 

específicas, slot machines baseadas em vídeo, slot 

machines baseadas em bobina e terminais de loteria 

de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201886

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201887

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201888

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201889

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201890

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201891

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201892

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201893

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201960

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE METAVERSO 

GLOBAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

15 O

 A lameda Dr. Carlos D’Assu mpção, N.º 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng, 15º Andar O, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201961

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE METAVERSO 

GLOBAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

15 O

 A lameda Dr. Carlos D’Assu mpção, N.º 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng, 15º Andar O, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201962

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE METAVERSO 

GLOBAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

15 O

 A lameda Dr. Carlos D’Assu mpção, N.º 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng, 15º Andar O, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201963

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE METAVERSO 

GLOBAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

15 O

 A lameda Dr. Carlos D’Assu mpção, N.º 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng, 15º Andar O, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201964

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE METAVERSO 

GLOBAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

15 O

 A lameda Dr. Carlos D’Assu mpção, N.º 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng, 15º Andar O, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201965

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE METAVERSO 

GLOBAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

15 O

 A lameda Dr. Carlos D’Assu mpção, N.º 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng, 15º Andar O, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201966

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE METAVERSO 

GLOBAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

15 O

 A lameda Dr. Carlos D’Assu mpção, N.º 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng, 15º Andar O, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201967

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE METAVERSO 

GLOBAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

15 O

 A lameda Dr. Carlos D’Assu mpção, N.º 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng, 15º Andar O, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201968

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE METAVERSO 

GLOBAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

15 O

 A lameda Dr. Carlos D’Assu mpção, N.º 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng, 15º Andar O, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201969

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : Specialized Bicycle Components, 

Inc.

  Endereço : 15130 Concord Circle, Morgan Hill, 

CA 95037, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Controladores de velocidade para 

veículos; registadores quilométricos para veículos; 

dispositivos de pilotagem automática para veículos; 

indicadores de velocidade; manómetros; medidores de 

pressão; contadores; registadores de pressão; proteções 

para a cabeça; taquímetros; conta-voltas; simuladores 

de condução e controlo de veículos; proteções para 

a cabeça; capacetes de proteção para despor to; 

dispositivos de proteção pessoal contra os acidentes; 

luvas para proteção contra acidentes; baterias elétricas 

pa ra veícu los; bater ias elét r icas pa ra veícu los; 

carregadores de baterias; carregadores de baterias 

recarregáveis; indicadores de quantidade; cronógrafos 

[aparelhos de registo do tempo]; velocímetros para 

bic icletas; indicadores automáticos de perda de 

pressão nos pneus; óculos para desporto; óculos 

antirreflexo; vestuário de proteção contra acidentes; 

sapatos de proteção contra acidentes ou ferimentos; 

aparelhos de processamento de dados; aparelhos 

de c ont role de f ra nqu ia s; c a i xa s reg i s t adora s; 

d i spen sadores de b i l hetes; máqu i na s de d it a r; 

hologramas; marcadores de baínhas para a costura; 

máquinas de voto; equipamento de reconhecimento 

facial; fotocopiadoras; balanças; medidores; letreiros 

luminosos; aparelhos de navegação por satél ite; 

gravadores ou registadores de fita magnética; câmaras 

fotográf icas; instrumentos de medida; espelhos 
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[óptica]; f ios eléctr icos; semicondutores; ímanes; 

ecrãs de vídeo; controladores remotos; aparelhos 

de regulação térmica; para-raios; electrolisadores; 

d i sposit ivos de ex t i nção de fogo; apa rel hos de 

radiologia para uso industrial; aparelhos de alerta 

a nt i r roubo; ócu los (ópt ic os); ócu los; desen hos 

animados; ímanes decorativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201972

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : Alfred Dunhill Limited

  Endereço : 15 Hil l Street, W1J 5QT London, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Porta-chaves (com objeto decorativo), 

por ta-chaves; joias; pu lsei ras; anéis (joa lhar ia); 

pingentes (joalharia); colares (joalharia); brincos para 

orelhas; botões de punho; clipes para gravatas; pinças 

para gravatas; alfinetes de gravatas; alfinetes de lapela 

(joalharia); relojoaria e instrumentos cronométricos, 

relógios de pulso, relógios, braceletes para relógios, 

pulseiras para relógios; caixas de joias e caixas de 

relógios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/26  Reino Unido

N.º UK00003792709

[210]  N.º : N/201973

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : Alfred Dunhill Limited

  Endereço : 15 Hil l Street, W1J 5QT London, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso, instrumentos de 

escrita, bolsas para instrumentos de escrita; estojos de 

oferta para instrumentos de escrita; tintas e recargas, 

artigos de papelaria; estojos de escrita, organizadores 

pessoais, conjuntos de secretár ia, canetas, lápis; 

suportes para canetas e lápis; pisa-papéis, diários; 

t i ntei ros e bases pa ra t i ntei ros; ca r tei ras pa ra 

passaportes, carteiras para livros de cheques, capas 

para livros de cheques; estojos para canetas e lápis; 

carteiras e estojos para documentos, álbuns; ampara-

livros; aparos para escrever; molas para dinheiro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/26  Reino Unido

N.º UK00003792709

[210]  N.º : N/201974

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : Alfred Dunhill Limited

  Endereço : 15 Hil l Street, W1J 5QT London, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Baús e malas de viagem; chapéus-de-

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

bordões; coleiras para animais de estimação; malas de 

viagem, sacos e estojos, sacos de lona para compras, 

bolsas de cintura, sacos de praia, sacolas, sacos para 

artigos de toilette; malas de viagem; pastas (maletas), 

malas para documentos, sacos de viagem, malinhas 

de mão, porta-fatos, mochilas, estojos e carteiras para 

cartões de crédito, estojos para chaves, porta-chaves, 

carteiras, porta-moedas, sacos de mão.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/26  Reino Unido

N.º UK00003792709

[210]  N.º : N/201975

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : Alfred Dunhill Limited

  Endereço : 15 Hil l Street, W1J 5QT London, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; fatos; 

casacos (vestuár io); blazers; malhas (vestuár io); 

sweatshirts; camisas; polos; t-shirts; calças; calções; 

calças de fato de treino; fatos de banho; casacos e 

sobretudos curtos para conduzir; cachecóis; gravatas; 
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plastrões; luvas (vestuário); cintos (vestuário); meias; 

sapatos; botas; sandálias; sapatos de treino; sapatos de 

desporto; pantufas; chapéus; bonés.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/26  Reino Unido

N.º UK00003792709

[210]  N.º : N/201976

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : Alfred Dunhill Limited

  Endereço : 15 Hil l Street, W1J 5QT London, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ar t igos 

para fumadores em metais preciosos; isqueiros para 

fumadores; isqueiros de metais preciosos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/26  Reino Unido

N.º UK00003792709

[210]  N.º : N/201977

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 Arashi Vision Inc.

  Endereço : 

1100 2 1101, 1102, 

1103

 Ro om 1101, 1102, 1103, 11t h F lo or, Bu i ld i ng 2, 

J i n l itong Fi na nc ia l C enter, 1100 X i ng ye Road, 

Haiwang Community, Xin’an Street, Bao’an District, 

Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201980

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 AU TOMOV EL Y U C H E BOU C OM PA N H I A 

LIMITADA

  Endereço : 88 邨 4

Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201981

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 强

PDA
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ATM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201982

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  S er v iç o s : S a a S

Pa a S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201984

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

N F Ts

N F T

UI

N F Ts

N F T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201985

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-

gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  S er v i ç o s : 

N F Ts
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201986

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201987

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201988

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PAAS

PAAS

NFTs

NFTs

SA AS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201989

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

N F Ts

N F T

UI

N F Ts

N F T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201990

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  S er v i ç o s : 

N F Ts

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201991

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201992

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201993

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PAAS

PAAS

NFTs

NFTs

SA AS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201994

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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N F Ts

N F T

UI

N F Ts

N F T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201995

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  S er v i ç o s : 

N F Ts

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201996

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201997

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201998

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PAAS

PAAS

NFTs

NFTs

SA AS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201999

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

 PROYA COSMETICS CO., LTD.

  Endereço : 

588

 No.588 X ix i Road, Liux ia Street, X ihu Distr ict, 

Hangzhou City, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202000

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

 PROYA COSMETICS CO., LTD.

  Endereço : 

588

 No.588 X ix i Road, Liux ia Street, X ihu Distr ict, 

Hangzhou City, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202004

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

 WOR LD M A R I T I M E M ERC H A N TS FORU M 

LIMITED

  Endereço : 168-200

厦32

 32/F China Merchants Tower Shun Tak CTR 168-200 

Connaught Rd Central Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202005

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

 Tak Shing Development Investment Limited

  Endereço : 161

 161 Man Kam To Road, Sheung Shui, New Territories, 

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/202006

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

 Tak Shing Development Investment Limited

  Endereço : 161

 161 Man Kam To Road, Sheung Shui, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202007

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202008

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202009

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 501 -3636

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202010

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 501 -3636

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202014

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 83 9

909-A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202015

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 83 9

909-A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202016

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 83 9

909-A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202017

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 83 9

909-A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202018

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23 1 3 B28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202019

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23 1 3 B28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202020

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202021

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202022

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : Koninklijke Philips N.V.

  Endereço : High Tech Campus 52, 5656 AG 

EINDHOVEN, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Mealheiros/caixas de metal; cofres 

[caixas-fortes]; cofres de segurança; cofres de metal 

[para enter ramento]; fechadu ras de meta l para 

veículos; distribuidores fixos de toalhas metálicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202023

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : Koninklijke Philips N.V.

  Endereço : High Tech Campus 52, 5656 AG 

EINDHOVEN, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máquinas de contagem e classificação 

de d inhei ro; fechaduras, eléct r icas; fechaduras 

digitais de portas, fechaduras electrónicas de portas, 

fechaduras de portas (eléctricas), fechaduras de portas 

de impressões digitais, fechaduras inteligentes de 

portas, fechaduras biométricas de portas de impressões 

digitais, fechaduras eléctricas com alarme; fechaduras 
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(e lé c t r i c a s) pa ra b ic i c let a s; p or t a s e lé c t r i c a s; 

aparelhos de intercomunicação; campainhas de 

alarme, eléctricas; campainhas [dispositivos de aviso]; 

campainhas eléctricas de porta; videofones; alarmes; 

descodificadores (set-top boxes); descodificadores (set-

-top boxes) digitais; descodificadores (set-top boxes) de 

alta definição; peças e acessórios para descodificadores 

(set-top boxes); auscultadores; auriculares para jogos 

de real idade vir tual; auscultadores de real idade 

virtual; balanças; termómetros, não para fins médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202024

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : Koninklijke Philips N.V.

  Endereço : High Tech Campus 52, 5656 AG 

EINDHOVEN, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos auditivos para surdos; 

ap a re l ho s d e re ab i l i t a ç ão c or p or a l p a r a f i n s 

médicos; aparelhos de exercíc io f ísico, para f ins 

médicos; aparelhos de massagem; aparelhos de 

v ibromassagem; poltronas para f ins médicos ou 

dentários; esfigmotensiómetros / aparelhos de medição 

da pressão arterial / esfigmomanómetros; aparelhos de 

análise de sangue; cadeiras retretes; termómetros para 

fins médicos; lâmpadas de raios ultravioleta para fins 

médicos; lâmpadas para fins médicos; olhos artificiais; 

membros artificiais; dentes artificiais; respiradores 

para respiração artificial; incubadoras para bebés; 

aparelhos e instrumentos dentários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202025

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[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]  P rodutos : Apa rel hos de a r cond ic ionado; 

instalações de ar condicionado / instalações para 

ar condic ionado; aparelhos de arrefecimento de 

ar; instalações de f i ltragem de ar; f i ltros para ar 

c ond ic ionado; vent i ladores [a r c ond ic ionado]; 

aparelhos e máquinas purificadoras de ar; aquecedor 

eléc t r ico de ág ua; i nsta lações de aquec i mento 

[água] / instalações de aquecimento de água quente; 

aparelhos de filtragem de água; aquecedores de água; 

aquecedores de água [aparelhos]; aparelhos e máquinas 

de purificação de água; instalações de purificação de 

água; queimadores; queimadores de gás; aquecedor 

eléctrico de água a ferver; aparelhos e instalações 

sanitárias; chuveiros; agulhetas de chuveiros; aparelhos 

e instalações de secagem; aparelhos de secagem 

manual para casas de banho; secadores de roupa, 

eléctricos; toalheiros eléctricos; secadores de cabelo 

eléctricos; secadores (driers/dryers) de ar; torneiras 

para canalização; torneiras misturadoras para canos de 

água; sanitas com autoclismo; autoclismo; assentos de 

sanitas; retretes portáteis; urinóis [artigos sanitários]; 

bidés; banheiras; banheiras para banhos de assento; 

aparelhos de descarga sanitária; candeeiros, eléctricos, 

para árvores de Natal / candeeiros eléctricos para 

árvores de Natal; candeeiros eléctricos; filamentos 

para candeeiros eléctricos; candeeiros; candeeiros a 

gás; candeeiros para sinais direccionais de automóveis; 

lâmpadas de segurança; candeeiros de rua / candeeiros 

de pé; lâmpadas de ra ios u lt rav ioleta, não para 

fins médicos; lamparinas para frisar; lâmpadas de 

i luminação; lâmpadas para sinais direccionais de 

veículos; lâmpadas eléctricas; aparelhos de iluminação 

sendo díodos emissores de luz [LED]; aparelhos 

e instalações de iluminação; lâmpadas germicidas 

para pur i f icação do ar; aparelhos de i luminação 

para veículos; luzes para veículos; tubos luminosos 

para iluminação; lanternas para iluminação / tochas 

[archotes] para a iluminação; faróis de veículos; tubos 

fluorescentes para luz diurna; tubos para descarga 

eléctricas, para iluminação; vidros de candeeiros; luzes 

para automóveis / faróis de automóveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202032

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

667 701

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202033

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

667 701

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202044

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[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 : 



17194    46   2022  11  16 

[210]  N.º : N/202045

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[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; pralinés 

(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; brioches; tartes; biscoitos (bolinhos); 

palmiers (biscoitos); bolachas de água e sal; 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 medic ina is; past i lha elást ica; 

past i lhas de mascar não medic ina is; 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 

a l imentos; v inagre 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; 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); molhos 

de caril; maionese; produtos apícolas; 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 
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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 : 

[210]  N.º : N/202046

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[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 : 

[210]  N.º : N/202047

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[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 : 43

[511]  Ser v iç os : Ser v iç os pa ra for nec i mento de 

comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços 

de restaurante; serviços de catering; serviços para o 

fornecimento de alimentos e bebidas; preparação de 

comidas e refeições para consumir fora; serviços de 

lojas de massas Chinesas; serviços de lojas de massas; 

serviços de restaurante para fornecimento de massas 

Chinesas e refeições Chinesas; serviços de restaurante 

relacionado com fornecimento de chá, bebidas feitas 

de chá, chá de ervas Chinesas, gelatinas de tartaruga, 

chá aromatizado com sumos de fruta, chá de fruta (sem 

ser para fins médicos), chá gelado, chá instantâneo 

(sem ser para uso medicinal), bebidas à base de chá 

com pérolas de tapioca, chá com leite com pérolas de 

tapioca, bebidas com pérolas de tapioca, sumos de 
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frutos, bebidas e bebidas não-medicinais; serviços de 

casa de chá e salão de chá.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202048

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[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 : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de pesquisa, de navegação, topográficos, fotográficos, 

cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesagem, 

de medição, de sinalização, de detecção, de ensaio, 

de inspecção, de salvamento e de ensino; aparelhos 

e i n s t r u m e n t o s p a r a c o n d u ç ã o, c o m u t a ç ã o, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo de 

distribuição ou utilização de electricidade; aparelhos e 

instrumentos para gravação, transmissão, reprodução 

ou processamento de som, imagens ou dados; suportes 

mult imédia gravados e descarregáveis, sof tware 

informático, suportes de gravação e armazenamento 

digitais ou analógicos em branco; mecanismos para 

aparelhos acionados por moedas; caixas registadoras, 

dispositivos de cálculo; computadores e periféricos 

informáticos; fatos de mergulhador, máscaras de 

mergulho, tampões de ouvidos para mergulho, clipes 

nasais para mergulho e para natação, luvas para 

mergulho, aparelhos de respiração para a natação 

subaquática; aparelhos de extinção de fogo; software 

informático para serviço metaverso (metaverse); 

software de aplicação informático para experiência de 

metaverso (metaverse); passes (tokens) de segurança 

(dispositivos de encriptação); software descarregáveis 

para gestão de transações de criptomoedas utilizando 

a tecnologia de cadeia de blocos (blockchain); chaves 

criptográficas descarregáveis para recepção e gasto 

de cr iptoativos; carteiras electrónicas (e-wallets) 

descar regáveis; a r t igos v i r tua is descar regáveis 

(programas informáticos); colecionáveis digita is 

e a r t i go s v i r t u a i s de s c a r regáve i s (prog ra m a s 

i n for mát ic os); a r t igos v i r tua i s desca r regávei s, 

nomeadamente, software apresentando passes (tokens) 

não fungíveis (NFTs); produtos virtuais descarregáveis, 

nomeadamente, programas informáticos com passes 

(tokens) d ig ita i s pa ra uso em mu ndos v i r t ua i s 

online e jogos informáticos; software descarregáveis 

para dinheiro virtual; passes (tokens) (software); 

sof tware descarregáveis para processamento de 

transações relacionadas a cr ipto-coleccionáveis, 

passes (tokens) não fungíveis (NFTs) e outros passes 

(tokens) de aplicações; software descarregáveis para 

uso comercial, armazenamento, envio, recepção, 

aceitação e transmissão por vias electrónicas de 

cripto-coleccionáveis, passes (tokens) não fungíveis 

(NFTs) e outros passes (tokens) de aplicação; software 

i n for mát ic o; apl ic aç ões móvei s; sof t wa re pa ra 

dispositivos móveis; software de jogos informáticos, 

descarregáveis; sof tware de jogos in formáticos, 

g ravados; prog ra ma s operat ivos i n for mát ic os, 

gravados; programas informáticos, descarregáveis; 

programas in formát icos, g ravados; sof tware de 

protecção de ecrãs de computador, gravados ou 

descarregáveis; aplicações de software informáticos, 

descarregáveis; plataformas de software informáticos, 

gravadas ou descarregáveis; software informático, 

gravados; arquivos de imagem descarregáveis; ficheiros 

de música descarregáveis; publicações electrónicas, 

descarregáveis; publicações electrónicas e digitais 

descarregáveis; suportes de dados magnéticos, discos 

de gravação; cartões codificados magnéticos; cartões 

contendo um chip de circuito integrado (cartões 

inteligentes); cartões de trocos (change cards), cartões 

bancár ios, cartões de crédito, cartões de débito, 

cartões de desconto, cartões de fidelização e cartões 

de pagamento, todos codificados ou magnéticos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Ciano, castanho, vermelho 

alaranjado escuro, vermelho, vermelho alaranjado 

claro e castanho claro, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/202049

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[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
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios; serviços de trabalhos 

administrativos (funções de escritório); fornecimento 

de um mercado online para compradores e vendedores 

de bens e serviços; fornecimento de um sítio web com 

um mercado online para venda e troca de produtos 

virtuais com outros utilizadores; distribuição, vendas 

a retalho, vendas a retalho online e vendas por grosso 

de produtos de passes (token) não fungível (NFTs); 

admin ist ração e gestão de negóc ios comerc ia is 

no domín io de ser v iços f inancei ros, tecnolog ia 

f inanceira, moeda digital, cr iptomoeda e moeda 

virtual, e informações sobre tecnologia de cadeias de 

blocos (blockchain); aconselhamento e informações 

comerciais no domínio da tecnologia de cadeias de 

blocos (blockchain); serviços de rede de negócios 

para realizar negócios; serviço de rede de negócios 

para investidores realizarem negócios nas áreas de 

transações f inanceiras e troca de moeda digital, 

moeda virtual, criptomoeda, activos digitais e cadeias 

de blocos (blockchain), activos digitalizados, passes 

(tokens) digitais, passes (tokens) de criptografia e 

passes (tokens) de utilidade; serviços de vendas por 

grosso, distribuição, serviços de vendas a retalho e 

vendas a retalho online de cutelaria, instrumentos 

horológ icos e c ronométr icos, botões de punho, 

porta-chaves, berloques de chaves, papel, cartão 

e produtos nestas matérias, materiais impressos, 

fotografias, artigos de papelaria, materiais plásticos 

para embalagem, livros, canetas (artigos de escritório) 

e lápis, porta-canetas e abridores de cartas, bandejas 

para cartas, agrafadores, agendas (livros), diários, 

calendários, materiais de pintura, postais, pisa-papéis, 

embrulhos para presentes, caixas para presentes, 

por ta-passapor tes, moldu ras para fotos, por ta- 

-clipes, capas para blocos de memorandos, utensílios 

e recipientes para uso doméstico ou de cozinha, 

canecas, chávenas, frascos de vácuo, bules, cafeteiras, 

tigelas, pratos, tabuleiros, vasos, vidraria, porcelana, 

faiança e cerâmica, têxteis e produtos têxteis, colchas 

de cama e de mesa, panos, tecidos (artigos em peça), 

vestuário, calçado, chapelaria, cintos (vestuário), 

café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café 

ar t i f ic ia l, macarrão (massa a l imentar), bol inhos 

(dumplings), massa alimentar, farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão , pastelaria e confeitaria, gelados 

al imentares, mel, melaço, levedura, fermento em 

pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), 

especiarias, gelo, açúcar candy, frutos secos de casca 

rija com cobertura de chocolate, bolachas, chocolate, 

b i s c oito s, bolacha s de ág ua e sa l, sa lgad i n ho s 

(snacks) e confeitaria, produtos de padaria, refeições 

preparadas, pipocas, cabedal e imitações de cabedal, 

e produtos nestas matérias, peles de animais, couros, 

baús e malas de viagem, guarda-chuvas, parasóis e 

bengalas, chicotes, arreios e selaria, porta-chaves, 

porta-cartões, carteiras, porta-moedas, sacos, sacos 

de compras, sacos de v iagem, sacos de c intura, 

sacos de cosméticos, jogos e brinquedos, modelos 

de construção, cartas de jogar, carne, peixe, aves 

domésticas e carnes de caça, extractos de carne, frutos 

e vegetais em conserva, congelados, secos e cozidos, 

gelatinas, geleias, compotas, ovos, leite e produtos 

lácteos, óleos e gorduras comestíveis, produtos e grãos 

agrícolas, hortícolas e florestais, animais vivos, frutos 

e vegetais frescos, sementes, plantas e flores naturais, 

a l imentos para animais, malte, f lores ar t i f ic ia is 

e secas, cervejas, águas minerais e gaseif icadas e 

outras bebidas não-alcoólicas, bebidas de fruta e 

sumos de fruta, xaropes e outras preparações para 

fazer bebidas, bebidas alcoólicas (excepto cervejas), 

estojos de viagem, estojos de costura, lembranças, 

a l imentos e bebidas, art igos pessoais, presentes, 

ac es sór ios de moda, sac os, lata s e rec ipientes, 

suplementos medicinais, suplementos dietéticos, 

software informático, apl icações móveis, cartões 

magnéticos codificados; serviços de vendas a retalho 

em supermercados e grandes armazéns; administração 

de negócios comerciais de comércio de vendas a 

retalho online e / ou lojas de vendas a retalho; serviços 

de compras online; fornecimento de um mercado 

online para compradores e vendedores de bens e 

serviços; agrupamento, para benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo que os 

clientes visualizem e comprem convenientemente 

esses produtos em um site de mercadorias em geral na 

Internet ou por meio de telecomunicações; serviços 

de vendas a retalho online; serviços de planeamento 

de eventos promocionais; organização, operação, 

administração, gestão e supervisão de programas 

de fidelização e incentivos; organização, operação, 

administração, gestão e supervisão de esquemas de 

incentivos de vendas e promocionais; programas de 

recompensa para cl ientes; serviços promocionais 

relacionados com ou sob a forma de programas de 

recompensa para clientes; serviços de informação 

e assessoria promocionais prestados a membros de 

programas de fidelização de incentivos; publicidade, 

marketing e promoção de serviços de entretenimento, 
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restaurantes, bares, cafés, catering, hotéis, serviços 

de clubes de saúde (health club), centros comerciais, 

parques temáticos e serviços de estacionamento; 

organização, operação e supervisão de programas de 

fidelização de clientes relacionados com serviços de 

entretenimento, hotéis, centros comerciais, parques 

temáticos, serviços de estacionamento, restaurantes, 

bares, cafés; fornecimento dos serviços atrás referidos 

através de uma rede informática global; serviços de 

consultadoria, assessoria e informações relacionados 

com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Ciano, castanho, vermelho 

alaranjado escuro, vermelho, vermelho alaranjado 

claro e castanho claro, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/202050

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[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 : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

preparação, organização, planeamento e gestão de 

seminários; organização e realização de exposições, 

eventos, competições e concursos para fins culturais 

e de entreten i mento; prepa ração, orga n i zação, 

apresentação e realização de eventos e competições 

para fins educativos ou de entretenimento; preparação, 

organização, apresentação e realização de espectáculos 

e missões de jogos; organização, realização e prestação 

de conferências, convenções, congressos, seminários 

e workshops de formação; serviços de bilheteira de 

entretenimento; serviços de divertimento musical; 

aluguer de gravações sonoras; produção de programas 

de televisão, rádio e filmes; organização e realização 

de exposições para f ins culturais ou educativos, 

desfiles de moda, espectáculos educativos e culturais 

e actuações; serviços de exposição e galeria de arte; 

preparação, organização, apresentação e realização de 

concertos; actividades de entretenimento, desportivas 

e culturais; apresentação de peças de teatro, concertos 

e espectáculos ao vivo; fornecimento de informações 

relac ionadas com entreten imento ou educação, 

fornecidas em linha a partir de uma base de dados 

informática ou da internet; fornecimento de jogos 

de v ídeo, jogos de computador, som ou imagens, 

ou f i lmes através de telecomunicações ou redes 

de computadores; publicação de jornais, revistas e 

periódicos; fornecimento de publicações electrónicas 

on-line transmitidas em fluxo contínuo a partir da 

internet ou numa rede informática ou base de dados 

informática; fornecimento de serviços de informação, 

aconselhamento e consultoria em relação a actividades 

de entretenimento e culturais; serviços de reservas 

de b i l hetes pa ra f i l mes, mú s ic a, e spec t ácu los, 

espectáculos artísticos e eventos culturais; serviços 

de reportagens de informação; fornecimento de 

instalações recreativas de um clube, desportivas e 

de ginásio; atuações de grupos musicais; serviços de 

clubes de entretenimento, discoteca, desfile de moda 

e serviços de clubes nocturnos; fornecimento de 

instalações para filmes, espetáculos, peças de teatro, 

música ou formação didática; tutoria; serviços de 

consultoria, informação e assessoria relacionados com 

os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Ciano, castanho, vermelho 

alaranjado escuro, vermelho, vermelho alaranjado 

claro e castanho claro, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/202051

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[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 : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes; serviços de análises industriais, pesquisas 

i ndust r ia i s e desen hos i ndust r ia i s; ser v iços de 

controlo de qualidade e de autentificação; serviços 

de concepção e de desenvolvimento de hardware e 

software informáticos; serviços de TI (tecnologias 

de informação); design de software; programação de 
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computadores; serviços de integração de sistemas 

informáticos; análise informática; design de sistemas 

de computador; computação em nuvem; serviços 

de fornecedor de hospedagem em nuvem; serviços 

de motores de busca para a internet; conceção e 

desenvolvimento de páginas web; hospedagem de 

apl icações de sof tware de computador; serv iços 

de consu ltor ia em relação a sof tware; sof tware 

como serviço (SaaS); plataformas como um serviço 

(PaaS); informações sobre tecnologia e programação 

informáticas através de um website; serv iços de 

consu ltor ia em tecnolog ias de in formação (T I); 

prestação de serv iços de controlo de qual idade; 

consultor ia em segurança de dados; serv iços de 

segurança de redes de comunicação informatizadas; 

consultoria tecnológica em matéria de segurança 

das telecomunicações; armazenamento eletrónico 

de dado s; for ne c i mento de i n for maç ões sobre 

tecnologia e programação informáticas através de 

um website; aluguer de software de entretenimento; 

realização de estudos de projetos técnicos; serviços 

de teste e avaliação de produtos; serviços de design 

e arquitetura; design de inter iores de edi f íc ios, 

escritórios e apartamentos; serviços de consultoria, 

informação e assessoria relacionados com os serviços 

acima mencionados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Ciano, castanho, vermelho 

alaranjado escuro, vermelho, vermelho alaranjado 

claro e castanho claro, como se apresenta na imagem.

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

 

N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/184769 2022/10/25 2022/10/25 Marks and Spencer (Jaeger) Limited 18

N/184771 2022/10/25 2022/10/25 Marks and Spencer (Jaeger) Limited 25

N/185281 2022/10/25 2022/10/25 CLARKE, MURRAY COLIN 05

N/185282 2022/10/25 2022/10/25 CLARKE, MURRAY COLIN 30

N/185283 2022/10/25 2022/10/25 CLARKE, MURRAY COLIN 35

N/185284 2022/10/25 2022/10/25 CLARKE, MURRAY COLIN 05

N/185285 2022/10/25 2022/10/25 CLARKE, MURRAY COLIN 30

N/185286 2022/10/25 2022/10/25 CLARKE, MURRAY COLIN 35

N/185287 2022/10/25 2022/10/25 CLARKE, MURRAY COLIN 05

N/185288 2022/10/25 2022/10/25 CLARKE, MURRAY COLIN 30

N/185289 2022/10/25 2022/10/25 CLARKE, MURRAY COLIN 35



17200    46   2022  11  16 

 

N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/186879 2022/10/25 2022/10/25 05

N/187322 2022/10/25 2022/10/25 35

N/187323 2022/10/25 2022/10/25 36

N/187324 2022/10/25 2022/10/25 38

N/187326 2022/10/25 2022/10/25 42

N/187349 2022/10/25 2022/10/25 Batlow Fruit Company Pty Ltd 29

N/187614 2022/10/25 2022/10/25 WHITE CAFE SDN BHD 30

N/188990 2022/10/25 2022/10/25 ACCELERA S.r.l. 42

N/188993 2022/10/25 2022/10/25 Nerviano Medical Sciences S.r.l. 05

N/188994 2022/10/25 2022/10/25 Nerviano Medical Sciences S.r.l. 41

N/188995 2022/10/25 2022/10/25 Nerviano Medical Sciences S.r.l. 42

N/188996 2022/10/25 2022/10/25 Nerpharma S.r.l. 05

N/188997 2022/10/25 2022/10/25 Nerpharma S.r.l. 41

N/188998 2022/10/25 2022/10/25 Nerpharma S.r.l. 42

N/193266 2022/10/25 2022/10/25 37

N/193663 2022/10/25 2022/10/25 BASF SE 01

N/193664 2022/10/25 2022/10/25 BASF SE 01

N/195399 2022/10/25 2022/10/25 MAKE UP FOR EVER 03

N/195400 2022/10/25 2022/10/25 MAKE UP FOR EVER 03

N/195418 2022/10/25 2022/10/25 OCTAVO MANAGEMENT COMPANY LIMITED 43

N/195488 2022/10/25 2022/10/25 ASOS Holdings Limited 35

N/195489 2022/10/25 2022/10/25 ASOS Holdings Limited 25

N/195495 2022/10/25 2022/10/25 ASOS Holdings Limited 35

N/195496 2022/10/25 2022/10/25 ASOS Holdings Limited 25

N/195498 2022/10/25 2022/10/25 Barefoot Dreams, Inc. 18

N/195499 2022/10/25 2022/10/25 Barefoot Dreams, Inc. 20

N/195500 2022/10/25 2022/10/25 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/195501 2022/10/25 2022/10/25 Barefoot Dreams, Inc. 28

N/195685 2022/10/25 2022/10/25 T-Head (Shanghai) Semiconductor Co., Ltd. 09

N/195686 2022/10/25 2022/10/25 T-Head (Shanghai) Semiconductor Co., Ltd. 42

N/195928 2022/10/25 2022/10/25 Coravin, Inc. 21

N/196071 2022/10/25 2022/10/25 CHANEL 18

N/196132 2022/10/25 2022/10/25 Six Continents Limited 35

N/196133 2022/10/25 2022/10/25 Six Continents Limited 35

N/196181 2022/10/25 2022/10/25 09

N/196182 2022/10/25 2022/10/25 35
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N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/196183 2022/10/25 2022/10/25 41

N/196184 2022/10/25 2022/10/25 42

N/196202 2022/10/25 2022/10/25 Islestarr Holdings Limited 03

N/196295 2022/10/25 2022/10/25 Jelena Vuković 18

N/196296 2022/10/25 2022/10/25 Jelena Vuković 25

N/196297 2022/10/25 2022/10/25 Jelena Vuković 35

N/196349 2022/10/25 2022/10/25 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 16

N/196350 2022/10/25 2022/10/25 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 16

N/196356 2022/10/25 2022/10/25 Abner Innovation Laboratories Limited 42

N/196357 2022/10/25 2022/10/25 Abner Innovation Laboratories Limited 42

N/196383 2022/10/25 2022/10/25 Monster Energy Company 32

N/196398 2022/10/25 2022/10/25

COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL 

WENG FU, LIMITADA

43

N/196522 2022/10/25 2022/10/25 Incyte Holdings Corporation 05

N/196523 2022/10/25 2022/10/25 Incyte Holdings Corporation 16

N/196524 2022/10/25 2022/10/25 Incyte Holdings Corporation 44

N/196558 2022/10/25 2022/10/25

DERMOFARM,S.A.U.

03

N/196559 2022/10/25 2022/10/25

DERMOFARM,S.A.U.

05

N/196560 2022/10/25 2022/10/25

DERMOFARM,S.A.U.

03

N/196561 2022/10/25 2022/10/25

DERMOFARM,S.A.U.

05

N/196663 2022/10/25 2022/10/25

NICKO JEEP MANUFACTURE SDN BHD.

30

N/196664 2022/10/25 2022/10/25

NICKO JEEP MANUFACTURE SDN BHD.

30

N/196698 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/196699 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

21

N/196700 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

30

N/196701 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

38

N/196702 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

41
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Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/196703 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

43

N/196725 2022/10/25 2022/10/25

Neo Happiness Co., Ltd.

30

N/196726 2022/10/25 2022/10/25

Neo Happiness Co., Ltd.

30

N/196727 2022/10/25 2022/10/25

Neo Happiness Co., Ltd.

30

N/196728 2022/10/25 2022/10/25

Neo Happiness Co., Ltd.

30

N/196752 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/196753 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

21

N/196754 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

30

N/196755 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

38

N/196756 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

41

N/196757 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

43

N/196758 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/196759 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

21

N/196760 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

30

N/196761 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

38

N/196762 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

41

N/196763 2022/10/25 2022/10/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

43

N/196783 2022/10/25 2022/10/25 HUGEL INC. 03

N/196784 2022/10/25 2022/10/25 HUGEL INC. 05

N/196785 2022/10/25 2022/10/25 HUGEL INC. 10

N/196833 2022/10/25 2022/10/25 Kross Studio SA 14

N/196851 2022/10/25 2022/10/25 43

N/196949 2022/10/25 2022/10/25 09
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N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/196953 2022/10/25 2022/10/25 Divico Pty Ltd 35

N/196954 2022/10/25 2022/10/25 Divico Pty Ltd 05

N/196955 2022/10/25 2022/10/25 Divico Pty Ltd 29

N/196956 2022/10/25 2022/10/25 Divico Pty Ltd 30

N/196957 2022/10/25 2022/10/25 Divico Pty Ltd 32

N/196958 2022/10/25 2022/10/25 Pentavite Pty Ltd 05

N/196959 2022/10/25 2022/10/25 Pentavite Pty Ltd 29

N/196960 2022/10/25 2022/10/25 Pentavite Pty Ltd 30

N/196961 2022/10/25 2022/10/25 Pentavite Pty Ltd 32

N/196962 2022/10/25 2022/10/25 Pentavite Pty Ltd 05

N/196963 2022/10/25 2022/10/25 Pentavite Pty Ltd 29

N/196964 2022/10/25 2022/10/25 Pentavite Pty Ltd 30

N/196965 2022/10/25 2022/10/25 Pentavite Pty Ltd 32

N/196966 2022/10/25 2022/10/25 Pentavite Pty Ltd 35

N/196968 2022/10/25 2022/10/25 Alliance Pharmaceuticals Limited 03

N/196969 2022/10/25 2022/10/25 Alliance Pharmaceuticals Limited 05

N/197018 2022/10/25 2022/10/25 ARUZE GAMING AMERICA, Inc. 28

N/197040 2022/10/25 2022/10/25 29

N/197041 2022/10/25 2022/10/25 35

N/197042 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197043 2022/10/25 2022/10/25 35

N/197125 2022/10/25 2022/10/25

Shandong Freda Biotech Co., Ltd.

03

N/197126 2022/10/25 2022/10/25

Shandong Freda Biotech Co., Ltd.

03

N/197175 2022/10/25 2022/10/25

Passaggio Obbligato S.p.A.

18

N/197176 2022/10/25 2022/10/25

Passaggio Obbligato S.p.A.

25

N/197177 2022/10/25 2022/10/25 43

N/197178 2022/10/25 2022/10/25 43

N/197191 2022/10/25 2022/10/25 Luminara Beverages, LLC 32

N/197192 2022/10/25 2022/10/25 Barefoot Dreams, Inc. 04

N/197194 2022/10/25 2022/10/25 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/197195 2022/10/25 2022/10/25 Barefoot Dreams, Inc. 25
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despacho

 

Titular

 

Classe

N/197196 2022/10/25 2022/10/25 Barefoot Dreams, Inc. 28

N/197197 2022/10/25 2022/10/25 BFD, Inc. 04

N/197198 2022/10/25 2022/10/25 BFD, Inc. 24

N/197199 2022/10/25 2022/10/25 BFD, Inc. 25

N/197200 2022/10/25 2022/10/25 BFD, Inc. 28

N/197213 2022/10/25 2022/10/25 01

N/197214 2022/10/25 2022/10/25 05

N/197293 2022/10/25 2022/10/25 CANSON 16

N/197326 2022/10/25 2022/10/25

Beijing Momo Technology Co.,Ltd.

09

N/197327 2022/10/25 2022/10/25

Beijing Momo Technology Co.,Ltd.

16

N/197328 2022/10/25 2022/10/25

Beijing Momo Technology Co.,Ltd.

35

N/197329 2022/10/25 2022/10/25

Beijing Momo Technology Co.,Ltd.

38

N/197330 2022/10/25 2022/10/25

Beijing Momo Technology Co.,Ltd.

41

N/197331 2022/10/25 2022/10/25

Beijing Momo Technology Co.,Ltd.

42

N/197332 2022/10/25 2022/10/25

Beijing Momo Technology Co.,Ltd.

45

N/197405 2022/10/25 2022/10/25

Shandong Chenwo Intelligent Technology Co., Ltd.

07

N/197425 2022/10/25 2022/10/25 Aquaporin A/S 11

N/197426 2022/10/25 2022/10/25 Aquaporin A/S 11

N/197488 2022/10/25 2022/10/25 産 産

DSM IP Assets B.V.

03

N/197489 2022/10/25 2022/10/25 産 産

DSM IP Assets B.V.

05

N/197510 2022/10/25 2022/10/25 Blancpain SA (Blancpain AG) (Blancpain Ltd) 14

N/197556 2022/10/25 2022/10/25 VERMILION 

GRUPO VERMILION LIMITADA

35

N/197557 2022/10/25 2022/10/25 VERMILION 

GRUPO VERMILION LIMITADA

41

N/197558 2022/10/25 2022/10/25 VERMILION 

GRUPO VERMILION LIMITADA

41

N/197559 2022/10/25 2022/10/25 VERMILION 

GRUPO VERMILION LIMITADA

35
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Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/197561 2022/10/25 2022/10/25 41

N/197562 2022/10/25 2022/10/25 10

N/197563 2022/10/25 2022/10/25 10

N/197564 2022/10/25 2022/10/25 41

N/197573 2022/10/25 2022/10/25

FONG SOI FONG

05

N/197575 2022/10/25 2022/10/25 Lemon Inc. 09

N/197576 2022/10/25 2022/10/25 Lemon Inc. 41

N/197577 2022/10/25 2022/10/25 Lemon Inc. 42

N/197578 2022/10/25 2022/10/25

GUANGZHOU AOPIYA LEATHER INDUSTRIAL LLC

18

N/197579 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

01

N/197580 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

02

N/197581 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

06

N/197582 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

07

N/197583 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

09

N/197584 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

11

N/197585 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

16

N/197586 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

17

N/197587 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

19

N/197588 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

20

N/197589 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

35

N/197590 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

36

N/197591 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

37

N/197592 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

39
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N/197593 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

40

N/197594 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

41

N/197595 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

42

N/197596 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

43

N/197597 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

44

N/197598 2022/10/25 2022/10/25

CSCEC Trade Mark Limited 

45

N/197599 2022/10/25 2022/10/25 05

N/197600 2022/10/25 2022/10/25 05

N/197603 2022/10/25 2022/10/25 33

N/197604 2022/10/25 2022/10/25 05

N/197605 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197606 2022/10/25 2022/10/25 35

N/197607 2022/10/25 2022/10/25 44

N/197608 2022/10/25 2022/10/25 05

N/197609 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197610 2022/10/25 2022/10/25 35

N/197611 2022/10/25 2022/10/25 44

N/197612 2022/10/25 2022/10/25 05

N/197613 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197614 2022/10/25 2022/10/25 35

N/197615 2022/10/25 2022/10/25 44

N/197620 2022/10/25 2022/10/25 A.S. Watson TM Limited 16

N/197621 2022/10/25 2022/10/25 NICHIBAN CO., LTD. 16

N/197622 2022/10/25 2022/10/25 NICHIBAN CO., LTD. 17

N/197636 2022/10/25 2022/10/25 25

N/197637 2022/10/25 2022/10/25 33

N/197638 2022/10/25 2022/10/25 33

N/197641 2022/10/25 2022/10/25 FAST RETAILING CO., LTD. 18

N/197643 2022/10/25 2022/10/25 FAST RETAILING CO., LTD. 35

N/197644 2022/10/25 2022/10/25 FAST RETAILING CO., LTD. 36
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N/197645 2022/10/25 2022/10/25 FAST RETAILING CO., LTD. 41

N/197646 2022/10/25 2022/10/25 FAST RETAILING CO., LTD. 45

N/197659 2022/10/25 2022/10/25 35

N/197660 2022/10/25 2022/10/25 09

N/197665 2022/10/25 2022/10/25

SIXJOY HONG KONG LIMITED

09

N/197666 2022/10/25 2022/10/25

SIXJOY HONG KONG LIMITED

35

N/197667 2022/10/25 2022/10/25

SIXJOY HONG KONG LIMITED

41

N/197668 2022/10/25 2022/10/25

SIXJOY HONG KONG LIMITED

42

N/197669 2022/10/25 2022/10/25 06

N/197670 2022/10/25 2022/10/25 05

N/197671 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197673 2022/10/25 2022/10/25 MORTON DARREN PETER 41

N/197674 2022/10/25 2022/10/25 MORTON DARREN PETER 41

N/197675 2022/10/25 2022/10/25

MSIG INSURANCE (HONG KONG) LIMITED

36

N/197676 2022/10/25 2022/10/25

MSIG INSURANCE (HONG KONG) LIMITED

36

N/197677 2022/10/25 2022/10/25

APE SMART COMMERCE LIMITED

35

N/197678 2022/10/25 2022/10/25 32

N/197679 2022/10/25 2022/10/25 33

N/197680 2022/10/25 2022/10/25 32

N/197681 2022/10/25 2022/10/25 33

N/197682 2022/10/25 2022/10/25

Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd.

12

N/197683 2022/10/25 2022/10/25

Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd.

12

N/197684 2022/10/25 2022/10/25

Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd.

12

N/197685 2022/10/25 2022/10/25 07

N/197686 2022/10/25 2022/10/25 05

N/197687 2022/10/25 2022/10/25 10

N/197689 2022/10/25 2022/10/25 DSG INTERNATIONAL LIMITED 05
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N/197690 2022/10/25 2022/10/25 DSG INTERNATIONAL LIMITED 05

N/197691 2022/10/25 2022/10/25 Aventisub LLC 05

N/197694 2022/10/25 2022/10/25 Riot Games, Inc. 18

N/197695 2022/10/25 2022/10/25 Riot Games, Inc. 25

N/197696 2022/10/25 2022/10/25 Riot Games, Inc. 28

N/197697 2022/10/25 2022/10/25 Riot Games, Inc. 41

N/197698 2022/10/25 2022/10/25

SHANGHAI LILITH TECHNOLOGY CORPORATION

09

N/197699 2022/10/25 2022/10/25

SHANGHAI LILITH TECHNOLOGY CORPORATION

38

N/197700 2022/10/25 2022/10/25

SHANGHAI LILITH TECHNOLOGY CORPORATION

41

N/197701 2022/10/25 2022/10/25

SHANGHAI LILITH TECHNOLOGY CORPORATION

42

N/197702 2022/10/25 2022/10/25

HOI HIO KUAN

30

N/197704 2022/10/25 2022/10/25 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/197705 2022/10/25 2022/10/25 MYC CO., LTD. 18

N/197706 2022/10/25 2022/10/25 MYC CO., LTD. 25

N/197707 2022/10/25 2022/10/25 MYC CO., LTD. 35

N/197716 2022/10/25 2022/10/25 33

N/197718 2022/10/25 2022/10/25 14

N/197719 2022/10/25 2022/10/25

KUAN SIN I

30

N/197720 2022/10/25 2022/10/25

KUAN SIN I

30

N/197721 2022/10/25 2022/10/25

KUAN SIN I

32

N/197722 2022/10/25 2022/10/25

PONTE 16 TAK HENG (MACAU) SEAFOOD HOT POT 

GROUP LIMITED

43

N/197723 2022/10/25 2022/10/25

PONTE 16 TAK HENG (MACAU) SEAFOOD HOT POT 

GROUP LIMITED

43

N/197724 2022/10/25 2022/10/25

PONTE 16 TAK HENG (MACAU) SEAFOOD HOT POT 

GROUP LIMITED

43

N/197725 2022/10/25 2022/10/25

PONTE 16 TAK HENG (MACAU) SEAFOOD HOT POT 

GROUP LIMITED

43
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N/197726 2022/10/25 2022/10/25 29

N/197728 2022/10/25 2022/10/25 ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 30

N/197729 2022/10/25 2022/10/25 FABRICA INCUBATOR LIMITED 35

N/197730 2022/10/25 2022/10/25 FABRICA INCUBATOR LIMITED 09

N/197731 2022/10/25 2022/10/25 FABRICA INCUBATOR LIMITED 35

N/197732 2022/10/25 2022/10/25 FABRICA INCUBATOR LIMITED 36

N/197733 2022/10/25 2022/10/25 FABRICA INCUBATOR LIMITED 41

N/197735 2022/10/25 2022/10/25 FABRICA INCUBATOR LIMITED 09

N/197736 2022/10/25 2022/10/25 FABRICA INCUBATOR LIMITED 35

N/197737 2022/10/25 2022/10/25 FABRICA INCUBATOR LIMITED 36

N/197738 2022/10/25 2022/10/25 FABRICA INCUBATOR LIMITED 41

N/197740 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 09

N/197741 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 41

N/197742 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 09

N/197743 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 41

N/197744 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 09

N/197745 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 41

N/197746 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 09

N/197747 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 41

N/197750 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197751 2022/10/25 2022/10/25 05

N/197752 2022/10/25 2022/10/25 SAN-X CO., LTD. 09

N/197753 2022/10/25 2022/10/25 SAN-X CO., LTD. 14

N/197755 2022/10/25 2022/10/25 SAN-X CO., LTD. 18

N/197756 2022/10/25 2022/10/25 SAN-X CO., LTD. 24

N/197758 2022/10/25 2022/10/25 SAN-X CO., LTD. 28

N/197760 2022/10/25 2022/10/25 SAN-X CO., LTD. 41

N/197763 2022/10/25 2022/10/25 FAST RETAILING CO., LTD. 03

N/197765 2022/10/25 2022/10/25 35

N/197766 2022/10/25 2022/10/25

COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES E DE 

CAFÉS EXCELENTE, LIMITADA

30

N/197767 2022/10/25 2022/10/25 FAIRLIFE, LLC 29

N/197768 2022/10/25 2022/10/25 FAIRLIFE, LLC 29

N/197769 2022/10/25 2022/10/25 Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited 29
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N/197773 2022/10/25 2022/10/25 36

N/197774 2022/10/25 2022/10/25 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 09

N/197776 2022/10/25 2022/10/25 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 16

N/197777 2022/10/25 2022/10/25 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 18

N/197778 2022/10/25 2022/10/25 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 25

N/197779 2022/10/25 2022/10/25 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 35

N/197780 2022/10/25 2022/10/25 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 37

N/197781 2022/10/25 2022/10/25 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 09

N/197783 2022/10/25 2022/10/25 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 16

N/197784 2022/10/25 2022/10/25 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 18

N/197785 2022/10/25 2022/10/25 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 25

N/197786 2022/10/25 2022/10/25 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 35

N/197787 2022/10/25 2022/10/25 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 37

N/197790 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 09

N/197791 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 16

N/197792 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 41

N/197793 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 09

N/197794 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 16

N/197795 2022/10/25 2022/10/25 Scholastic Inc. 41

N/197796 2022/10/25 2022/10/25

PLANTSPACE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

03

N/197797 2022/10/25 2022/10/25

PLANTSPACE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

31

N/197798 2022/10/25 2022/10/25

PLANTSPACE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

44

N/197799 2022/10/25 2022/10/25

Folli Follie International Investment HaiNan  Group Co., Ltd.

14

N/197800 2022/10/25 2022/10/25 33

N/197801 2022/10/25 2022/10/25 33

N/197802 2022/10/25 2022/10/25 Lemon Inc. 09

N/197803 2022/10/25 2022/10/25 Lemon Inc. 35

N/197804 2022/10/25 2022/10/25 Lemon Inc. 38

N/197805 2022/10/25 2022/10/25 Lemon Inc. 41

N/197806 2022/10/25 2022/10/25 Lemon Inc. 42

N/197807 2022/10/25 2022/10/25 Lemon Inc. 45
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N/197808 2022/10/25 2022/10/25

XU JINGNUO

32

N/197809 2022/10/25 2022/10/25 SUNTORY HOLDINGS LIMITED 33

N/197810 2022/10/25 2022/10/25 INFINITE INTERACTIVE LIMITED 09

N/197811 2022/10/25 2022/10/25 INFINITE INTERACTIVE LIMITED 38

N/197812 2022/10/25 2022/10/25 INFINITE INTERACTIVE LIMITED 41

N/197813 2022/10/25 2022/10/25 INFINITE INTERACTIVE LIMITED 42

N/197815 2022/10/25 2022/10/25

Hung Win Trading Company Limited

05

N/197822 2022/10/25 2022/10/25

SOCIEDADE DE BIOTECNOLOGIA HUAYA LIMITADA

30

N/197825 2022/10/25 2022/10/25 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/197826 2022/10/25 2022/10/25 35

N/197827 2022/10/25 2022/10/25 29

N/197828 2022/10/25 2022/10/25 29

N/197829 2022/10/25 2022/10/25 菓 29

N/197838 2022/10/25 2022/10/25 29

N/197839 2022/10/25 2022/10/25 09

N/197840 2022/10/25 2022/10/25

WONG CHEONG HENG

34

N/197842 2022/10/25 2022/10/25 DUPONT POLYMERS INC. 07

N/197843 2022/10/25 2022/10/25 DUPONT POLYMERS INC. 08

N/197844 2022/10/25 2022/10/25 DUPONT POLYMERS INC. 11

N/197845 2022/10/25 2022/10/25 DUPONT POLYMERS INC. 21

N/197846 2022/10/25 2022/10/25 DUPONT POLYMERS INC. 07

N/197847 2022/10/25 2022/10/25 DUPONT POLYMERS INC. 08

N/197848 2022/10/25 2022/10/25 DUPONT POLYMERS INC. 11

N/197849 2022/10/25 2022/10/25 DUPONT POLYMERS INC. 21

N/197850 2022/10/25 2022/10/25

AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA

36

N/197851 2022/10/25 2022/10/25

AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA

36

N/197852 2022/10/25 2022/10/25

AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA

36

N/197861 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197862 2022/10/25 2022/10/25 IKEDA MOHANDO CO., LTD. 03

N/197863 2022/10/25 2022/10/25 IKEDA MOHANDO CO., LTD. 05
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N/197864 2022/10/25 2022/10/25 Caesars License Company, LLC 35

N/197865 2022/10/25 2022/10/25 Caesars License Company, LLC 41

N/197866 2022/10/25 2022/10/25 Caesars License Company, LLC 43

N/197867 2022/10/25 2022/10/25 Caesars License Company, LLC 25

N/197868 2022/10/25 2022/10/25 WACOAL CORP. 25

N/197869 2022/10/25 2022/10/25 WACOAL CORP. 26

N/197870 2022/10/25 2022/10/25 WACOAL CORP. 35

N/197871 2022/10/25 2022/10/25 35

N/197875 2022/10/25 2022/10/25 41

N/197876 2022/10/25 2022/10/25

Macao International Brand Enterprise Commercial Association

35

N/197877 2022/10/25 2022/10/25

Macao International Brand Enterprise Commercial Association

41

N/197878 2022/10/25 2022/10/25 衞

The Mental Health Association of Hong Kon

41

N/197879 2022/10/25 2022/10/25 衞

The Mental Health Association of Hong Kong

41

N/197880 2022/10/25 2022/10/25 DIPO Limited 14

N/197881 2022/10/25 2022/10/25 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 07

N/197882 2022/10/25 2022/10/25 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 09

N/197883 2022/10/25 2022/10/25 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 11

N/197884 2022/10/25 2022/10/25 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 14

N/197885 2022/10/25 2022/10/25 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 42

N/197886 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197887 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197888 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197889 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197890 2022/10/25 2022/10/25 32

N/197891 2022/10/25 2022/10/25

RENORIGIN INNOVATION INSTITUTE CO., LTD.

03

N/197892 2022/10/25 2022/10/25

RENORIGIN INNOVATION INSTITUTE CO., LTD.

03

N/197893 2022/10/25 2022/10/25

HollySys Group Co., Ltd.

09

N/197894 2022/10/25 2022/10/25

HollySys Group Co., Ltd.

09

N/197895 2022/10/25 2022/10/25

NG, Yat Hei Deoni

03



N.º 46 — 16-11-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 17213

 

N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/197896 2022/10/25 2022/10/25 11

N/197902 2022/10/25 2022/10/25 E. & J. GALLO WINERY 33

N/197903 2022/10/25 2022/10/25 E. & J. GALLO WINERY 33

N/197904 2022/10/25 2022/10/25

FUJIAN HENGAN HOLDING CO., LTD.

03

N/197905 2022/10/25 2022/10/25

FUJIAN HENGAN HOLDING CO., LTD.

05

N/197906 2022/10/25 2022/10/25

FUJIAN HENGAN HOLDING CO., LTD.

10

N/197907 2022/10/25 2022/10/25

FUJIAN HENGAN HOLDING CO., LTD.

16

N/197908 2022/10/25 2022/10/25

WeBank Co., Ltd

09

N/197909 2022/10/25 2022/10/25

WeBank Co., Ltd

35

N/197910 2022/10/25 2022/10/25

WeBank Co., Ltd

36

N/197911 2022/10/25 2022/10/25

WeBank Co., Ltd

38

N/197912 2022/10/25 2022/10/25

WeBank Co., Ltd

42

N/197913 2022/10/25 2022/10/25

SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

20

N/197914 2022/10/25 2022/10/25

SZE HING TRADE DEVELOPMENT LIMITED

24

N/197915 2022/10/25 2022/10/25

China Resources Property Management Limited

43

N/197918 2022/10/25 2022/10/25

LAM LEONG SANG

43

N/197919 2022/10/25 2022/10/25

LAM LEONG SANG

43

N/197920 2022/10/25 2022/10/25

MAN NATIONALITY LIQUOR CO., LTD. OF LIAONING 

DAOGUANG 25 GROUP

33

N/197921 2022/10/25 2022/10/25 COPPA COCKTAILS B.V. 33

N/197922 2022/10/25 2022/10/25

LAM WENG KEONG

29

N/197923 2022/10/25 2022/10/25

LAM WENG KEONG

30

N/197924 2022/10/25 2022/10/25 N.V. Nutricia 05

N/197925 2022/10/25 2022/10/25 N.V. Nutricia 29
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N/197926 2022/10/25 2022/10/25 N.V. Nutricia 30

N/197927 2022/10/25 2022/10/25 N.V. Nutricia 32

N/197928 2022/10/25 2022/10/25 Pfizer Inc. 05

N/197929 2022/10/25 2022/10/25 Pfizer Inc. 05

N/197934 2022/10/25 2022/10/25 Prenetics Limited 44

N/197935 2022/10/25 2022/10/25 12

N/197945 2022/10/25 2022/10/25 36

N/197946 2022/10/25 2022/10/25 09

N/197947 2022/10/25 2022/10/25 09

N/197948 2022/10/25 2022/10/25 41

N/197951 2022/10/25 2022/10/25

MAC CHI LON

35

N/197952 2022/10/25 2022/10/25

MAC CHI LON

43

N/197953 2022/10/25 2022/10/25

MAN WAI CHUN

30

N/197954 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197955 2022/10/25 2022/10/25 43

N/197956 2022/10/25 2022/10/25

TIANDA GROUP LIMITED

30

N/197957 2022/10/25 2022/10/25

TIANDA GROUP LIMITED

32

N/197958 2022/10/25 2022/10/25

TIANDA GROUP LIMITED

30

N/197959 2022/10/25 2022/10/25

TIANDA GROUP LIMITED

32

N/197960 2022/10/25 2022/10/25 14

N/197961 2022/10/25 2022/10/25 LABORATOIRES M&L 03

N/197962 2022/10/25 2022/10/25 43

N/197963 2022/10/25 2022/10/25 Semper AB 05

N/197964 2022/10/25 2022/10/25 Semper AB 29

N/197965 2022/10/25 2022/10/25 Semper AB 30

N/197966 2022/10/25 2022/10/25 CS Food Procerement Limited 43

N/197967 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197968 2022/10/25 2022/10/25 41

N/197969 2022/10/25 2022/10/25 09
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N/197972 2022/10/25 2022/10/25 03

N/197976 2022/10/25 2022/10/25

WU KA HOU

43

N/197977 2022/10/25 2022/10/25 HWK TRADING COMPANY LTD. 29

N/197978 2022/10/25 2022/10/25 ICE FIRE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 35

N/197979 2022/10/25 2022/10/25 ICE FIRE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 35

N/197980 2022/10/25 2022/10/25

WATOSA GLOBAL CO., LTD.

03

N/197981 2022/10/25 2022/10/25

WATOSA GLOBAL CO., LTD.

21

N/197982 2022/10/25 2022/10/25

WATOSA GLOBAL CO., LTD.

35

N/197983 2022/10/25 2022/10/25

WATOSA GLOBAL CO., LTD.

03

N/197984 2022/10/25 2022/10/25

WATOSA GLOBAL CO., LTD.

21

N/197985 2022/10/25 2022/10/25

WATOSA GLOBAL CO., LTD.

35

N/197986 2022/10/25 2022/10/25

WATOSA GLOBAL CO., LTD.

03

N/197987 2022/10/25 2022/10/25

WATOSA GLOBAL CO., LTD.

21

N/197988 2022/10/25 2022/10/25

WATOSA GLOBAL CO., LTD.

35

N/197989 2022/10/25 2022/10/25

WATOSA GLOBAL CO., LTD.

03

N/197990 2022/10/25 2022/10/25

WATOSA GLOBAL CO., LTD.

21

N/197992 2022/10/25 2022/10/25 03

N/197993 2022/10/25 2022/10/25 05

N/197994 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197995 2022/10/25 2022/10/25 03

N/197996 2022/10/25 2022/10/25 05

N/197997 2022/10/25 2022/10/25 30

N/197998 2022/10/25 2022/10/25 03

N/197999 2022/10/25 2022/10/25 05

N/198000 2022/10/25 2022/10/25 30

N/198001 2022/10/25 2022/10/25

Asia Symbol (Guangdong) Paper Co., Ltd.

16
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N/198002 2022/10/25 2022/10/25

Asia Symbol (Guangdong) Paper Co., Ltd.

16

N/198003 2022/10/25 2022/10/25 09

N/198004 2022/10/25 2022/10/25 35

N/198005 2022/10/25 2022/10/25 44

N/198006 2022/10/25 2022/10/25

WANG, WUPING

05

N/198007 2022/10/25 2022/10/25

WANG, WUPING

30

N/198008 2022/10/25 2022/10/25

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

45

N/198010 2022/10/25 2022/10/25 09

N/198011 2022/10/25 2022/10/25 29

N/198012 2022/10/25 2022/10/25 30

N/198013 2022/10/25 2022/10/25 35

N/198014 2022/10/25 2022/10/25 43

N/198018 2022/10/25 2022/10/25 05

N/198020 2022/10/25 2022/10/25 35

N/198025 2022/10/25 2022/10/25 25

N/198026 2022/10/25 2022/10/25

Mingwo Rich Limited

35

N/198027 2022/10/25 2022/10/25

Mingwo Rich Limited

41

N/198028 2022/10/25 2022/10/25

Mingwo Rich Limited

35

N/198029 2022/10/25 2022/10/25

Mingwo Rich Limited

41

N/198030 2022/10/25 2022/10/25 05

N/198031 2022/10/25 2022/10/25 Sasatinnie Limited 03

N/198032 2022/10/25 2022/10/25

Sumpet Technology (Qingdao) Co., Ltd.

09

N/198033 2022/10/25 2022/10/25

Sumpet Technology (Qingdao) Co., Ltd.

11

N/198034 2022/10/25 2022/10/25

Sumpet Technology (Qingdao) Co., Ltd.

18

N/198035 2022/10/25 2022/10/25

Sumpet Technology (Qingdao) Co., Ltd.

20

N/198036 2022/10/25 2022/10/25

Sumpet Technology (Qingdao) Co., Ltd.

21
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N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/198037 2022/10/25 2022/10/25 ( )

Sumpet Technology (Qingdao) Co., Ltd.

28

N/198038 2022/10/25 2022/10/25 ( )

Sumpet Technology (Qingdao) Co., Ltd.

31

N/198039 2022/10/25 2022/10/25

Beijing Siling Robot Technology Co., Ltd.

07

N/198040 2022/10/25 2022/10/25

Beijing Siling Robot Technology Co., Ltd.

07

N/198042 2022/10/25 2022/10/25

HO CHOI TAI

30

N/198043 2022/10/25 2022/10/25

HO CHOI TAI

30

N/198044 2022/10/25 2022/10/25

HO CHOI TAI

30

N/198046 2022/10/25 2022/10/25

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO FERNANDES, LIMITADA / 

FERNANDES IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED

35

N/198047 2022/10/25 2022/10/25 JORGE FERNANDES FILIPE 35

N/198048 2022/10/25 2022/10/25 JORGE FERNANDES FILIPE 39

N/198049 2022/10/25 2022/10/25 JORGE FERNANDES FILIPE 40

N/198050 2022/10/25 2022/10/25 JORGE FERNANDES FILIPE 43

N/198051 2022/10/25 2022/10/25 Islestarr Holdings Limited 16

N/198052 2022/10/25 2022/10/25 Islestarr Holdings Limited 21

N/198053 2022/10/25 2022/10/25 Islestarr Holdings Limited 35

N/198054 2022/10/25 2022/10/25 Islestarr Holdings Limited 44

N/198059 2022/10/25 2022/10/25 03

N/198060 2022/10/25 2022/10/25 01

N/198061 2022/10/25 2022/10/25 24

N/198062 2022/10/25 2022/10/25 25

N/198063 2022/10/25 2022/10/25 24

N/198064 2022/10/25 2022/10/25 25

N/198065 2022/10/25 2022/10/25

SUN WEIXIONG

41

N/198066 2022/10/25 2022/10/25 14

N/198067 2022/10/25 2022/10/25 18

N/198068 2022/10/25 2022/10/25 25

N/198069 2022/10/25 2022/10/25 35
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部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/193101, N/193109 N/193637

 Data de registo 2022/10/25

 Data de despacho 2022/10/25

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

啫 啫

 N.º N/193104

 Data de registo 2022/10/25

 Data de despacho 2022/10/25

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

啫 啫

 N.º N/193641

 Data de registo 2022/10/25

 Data de despacho 2022/10/25

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

啫

啫
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 N.º N/195494

 Data de registo 2022/10/25

 Data de despacho 2022/10/25

 Titular

CHANG HIN CHEONG

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/196615

 Data de registo 2022/10/25

 Data de despacho 2022/10/25

 Titular

 Classe 10

216 214 2 a

 N.º N/196800 N/196802

 Data de registo 2022/10/25

 Data de despacho 2022/10/25

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/196818 N/196820

 Data de registo 2022/10/25

 Data de despacho 2022/10/25

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a
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拒絕

Recusa

 

N.º

 

Data de 

despacho

 

Requerente

 

Classe

 

Observações 

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/179704 2022/10/20 09 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/185816 2022/10/28 05 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi à 

alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/185817 2022/10/28 30 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi à 

alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/185818 2022/10/28 35 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi à 

alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/185819 2022/10/28 05 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi à 

alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/185820 2022/10/28 30 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi à 

alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/185821 2022/10/28 35 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi à 

alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/187327 2022/10/26 21 214 1 a 9 1 e 214

2 f

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea f) do n.º 2 do art.º 214.º

N/187328 2022/10/26 35 214 1 a 9 1 e 214

2 f

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea f) do n.º 2 do art.º 214.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/187967 2022/10/28 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/187997 2022/10/28 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/188420 2022/10/28 06 214 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/188421 2022/10/28 06 214 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/188422 2022/10/28 06 214 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/188425 2022/10/28 11 214 2 b) 215

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º.

N/188430 2022/10/28 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.

N/188442 2022/10/28 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/188464 2022/10/28 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.

N/188466 2022/10/28 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/190105 2022/10/28  

CHAO SIN TONG

43 214 1 a) 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e al ínea b) n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º.

N/192607 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

16 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192608 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

25 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192609 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.
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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/192610 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

36 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192611 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

39 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192612 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

41 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192613 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

42 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192614 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

45 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192615 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

42 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192616 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

45 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192617 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

41 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192618 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

39 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192619 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

36 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192620 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192621 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

16 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/192622 2022/10/24 HKIA Multi-modal Cargo 

Services Limited

25 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/193615 2022/10/24  

Garden Co., Ltd.

43 214 1 a 9 1 a 204

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.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/195132 2022/10/24 Aristocrat Technologies 

Australia Pty Ltd

28 214 2 a 214 1 a 9 1

a 199 1 b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, alínea a) do n.º 1 do art.º 

214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a 

alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/195133 2022/10/24 Aristocrat Technologies 

Australia Pty Ltd

28 214 2 a 214 1 a 9 1

a 199 1 b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, alínea a) do n.º 1 do art.º 

214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a 

alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/195163 2022/10/24 Shiseido Company, Limited 03 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/196041 2022/10/24 Aristocrat Technologies 

Australia Pty Ltd

28 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/196154 2022/10/24  

Jianchangbang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/196155 2022/10/24  

Jianchangbang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

29 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/196156 2022/10/24  

Jianchangbang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

30 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/196157 2022/10/24  

Jianchangbang 

Pharmaceutical Co., Ltd.

32 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

續期

Renovação

N.º

P/000504

(449-M)

P/000734

(673-M)

P/001137

(1042-M)

P/001138

(1043-M)

P/003055

(2950-M)

P/003576

(3447-M)

P/003577

(3448-M)
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N.º

P/003578

(3449-M)

P/003740

(3611-M)

P/003741

(3612-M)

P/003742

(3613-M)

P/003743

(3614-M)

P/003744

(3615-M)

P/003745

(3616-M)

P/003857

(3728-M)

P/003858

(3729-M)

P/003859

(3730-M)

P/003908

(3779-M)

P/003916

(3787-M)

P/004085

(3955-M)

P/004086

(3956-M)

P/004087

(3957-M)

P/004143

(4013-M)

P/004834

(4695-M)

P/004835

(4696-M)

P/005785

(5644-M)

P/005975

(5834-M)

P/006453

(6278-M)

P/006539

(6325-M)

P/006540

(6326-M)

P/009349

(9117-M)

P/010904

(10721-M)

P/011569

(11532-M)

P/013914

(15508-M)

N/006814

N/007416 N/007766 N/007767 N/007969 N/008018 N/008040 N/008041

N/008235 N/008242 N/008255 N/008304 N/008419 N/008420 N/008421

N/008435 N/008437 N/008440 N/008454 N/008465 N/008466 N/008467

N/008535 N/008858 N/008860 N/008861 N/008862 N/008928 N/009015

N/009016 N/009017 N/009018 N/009019 N/009020 N/009021 N/009022

N/009060 N/009061 N/009135 N/031888 N/031889 N/034051 N/034882

N/034883 N/034884 N/035363 N/035365 N/035538 N/035919 N/035920

N/035921 N/035922 N/035923 N/035924 N/035984 N/035985 N/036006

N/036007 N/036008 N/036153 N/036154 N/036289 N/036357 N/036368

N/036384 N/036385 N/036386 N/036387 N/036388 N/036389 N/036417

N/036418 N/036449 N/036450 N/036451 N/036452 N/036453 N/036456

N/036457 N/036475 N/036488 N/036489 N/036490 N/036491 N/036528

N/036529 N/036530 N/036531 N/036532 N/036533 N/036554 N/036644

N/036782 N/036952 N/037186 N/037187 N/037188 N/037189 N/037190

N/037191 N/037192 N/037193 N/037194 N/037195 N/037196 N/037197

N/037198 N/037199 N/037200 N/037201 N/037202 N/037203 N/037204

N/037205 N/037206 N/037207 N/037208 N/037209 N/037429 N/037505

N/037521 N/037522 N/037632 N/037643 N/038106 N/038211 N/038225

N/038226 N/038246 N/038296 N/038345 N/038346 N/038347 N/038348

N/038349 N/038350 N/038458 N/038552 N/038553 N/038687 N/038688

N/038689 N/038690 N/038691 N/038692 N/038693 N/038694 N/038695

N/038696 N/038697 N/038698 N/038699 N/038700 N/038701 N/038702

N/038703 N/038704 N/038727 N/038728 N/038729 N/038750 N/038751

N/038752 N/038753 N/039275 N/039277 N/039378 N/039379 N/039381

N/039382 N/039481 N/039482 N/039483 N/039551 N/039552 N/039553

N/039554 N/039555 N/039556 N/039557 N/039558 N/039559 N/039560

N/039561 N/039562 N/039563 N/039564 N/039691 N/039692 N/039693
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N.º

N/039694 N/039701 N/070516 N/078569 N/083216 N/084035 N/084036

N/084037 N/084038 N/084039 N/084040 N/084042 N/084043 N/084047

N/084048 N/084049 N/084051 N/084053 N/084056 N/084057 N/084058

N/084059 N/084060 N/084061 N/084062 N/084066 N/084430 N/084431

N/084432 N/084433 N/084434 N/084438 N/084441 N/084442 N/084443

N/084444 N/084445 N/084448 N/091218 N/091219 N/091220 N/091221

N/091759 N/091760 N/091761 N/091908 N/091909 N/091934 N/091935

N/091936 N/091937 N/092560 N/092839 N/092840 N/092841 N/092842

N/092843 N/092844 N/094121 N/095679 N/095680 N/095681 N/095682

N/095683 N/095684 N/095685 N/095686 N/095687 N/095688 N/095689

N/095690 N/096149 N/096150 N/096643 N/096648 N/096649 N/096650

N/096651 N/096652 N/096653 N/096654 N/096655 N/096656 N/096775

N/096818 N/096819 N/096947 N/096949 N/096950 N/097191 N/097192

N/097275 N/097293 N/097299 N/097300 N/097732 N/097733 N/097875

N/098055 N/098056 N/098082 N/098174 N/098175 N/098176 N/098177

N/098178 N/098179 N/098180 N/098181 N/098182 N/098183 N/098184

N/098185 N/098241 N/098327 N/098415 N/098416 N/098429 N/098430

N/098431 N/098432 N/098433 N/098490 N/098491 N/098533 N/098555

N/098556 N/098611 N/098612 N/098613 N/098614 N/098615 N/098616

N/098617 N/098618 N/098619 N/098620 N/098621 N/098622 N/098623

N/098625 N/098626 N/098627 N/098628 N/098629 N/098630 N/098631

N/098632 N/098633 N/098634 N/098708 N/098709 N/098710 N/098721

N/098722 N/098723 N/098724 N/098725 N/098727 N/098728 N/098729

N/098730 N/098731 N/098732 N/098733 N/098734 N/098735 N/098871

N/098872 N/098873 N/098874 N/098875 N/098876 N/098948 N/098949

N/098950 N/098951 N/098952 N/098953 N/099085 N/099086 N/099087

N/099088 N/099089 N/099090 N/099091 N/099092 N/099093 N/099356

N/099357 N/099385 N/099386 N/099387 N/099388 N/099444 N/099525

N/099618 N/099623 N/099681 N/099682 N/099683 N/099684 N/099685

N/099686 N/099687 N/099697 N/099698 N/099699 N/099700 N/099701

N/099702 N/099703 N/099704 N/099705 N/099706 N/099707 N/099708

N/099709 N/099710 N/099711 N/099712 N/099753 N/099754 N/099755

N/099756 N/099757 N/099758 N/099759 N/099826 N/099827 N/099848

N/099849 N/099851 N/099852 N/099853 N/099854 N/099857 N/099858
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N.º

N/099859 N/099860 N/099861 N/099862 N/099863 N/099864 N/099865

N/099866 N/099867 N/099868 N/099869 N/099870 N/099871 N/099906

N/099907 N/099908 N/099909 N/099910 N/099911 N/099938 N/099948

N/099979 N/099980 N/100014 N/100036 N/100037 N/100248 N/100270

N/100271 N/100272 N/100458 N/100459 N/100460 N/100517 N/100518

N/100519 N/100520 N/100524 N/100525 N/100543 N/100544 N/100545

N/100546 N/100547 N/100548 N/100549 N/100550 N/100599 N/100600

N/100601 N/100703 N/100704 N/100766 N/100767 N/100777 N/100778

N/100779 N/100780 N/100781 N/100802 N/100810 N/100910 N/100911

N/100941 N/100982 N/101033 N/101034 N/101036 N/101135 N/101136

N/101285 N/101286 N/101294 N/101295 N/101296 N/101633 N/101634

N/101792 N/101793 N/101794 N/101795 N/101815 N/101818 N/101819

N/101881 N/101882 N/101925 N/101926 N/101927 N/101928 N/102088

N/102093 N/102094 N/102095 N/102166 N/102232 N/102233 N/102238

N/102248 N/102249 N/102250 N/102251 N/102260 N/102261 N/102262

N/102263 N/102264 N/102265 N/102266 N/102267 N/102268 N/102511

N/102512 N/102516 N/102517 N/102518 N/102519 N/102527 N/102668

N/102892 N/102950 N/102951 N/102952 N/102953 N/102954 N/102955

N/102956 N/102957 N/102958 N/102959 N/102989 N/102990 N/102991

N/102992 N/102993 N/102994 N/102995 N/102996 N/102997 N/102998

N/102999 N/103000 N/103135 N/103139 N/103147 N/103265 N/103266

N/103332 N/103333 N/103334 N/103335 N/103336 N/103337 N/103338

N/103339 N/103340 N/103341 N/103342 N/103343 N/103344 N/103345

N/103346 N/103347 N/103348 N/103349 N/103350 N/103351 N/103370

N/103372 N/103373 N/103445 N/103475 N/103476 N/103745 N/103814

N/103815 N/103816 N/103854 N/103945 N/103946 N/103947 N/103948

N/103949 N/103950 N/103951 N/103952 N/104136 N/104137 N/104138

N/104139 N/104152 N/104153 N/104209 N/104310 N/104311 N/104376

N/104443 N/104485 N/104486 N/104509 N/104510 N/104511 N/104512

N/104613 N/104615 N/104616 N/104809 N/104856 N/105021 N/105022

N/105069 N/105070 N/105071 N/105072 N/105073 N/105094 N/105095

N/105096 N/105097 N/105098 N/105099 N/105100 N/105101 N/105102

N/105150 N/105154 N/105177 N/105250
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附註

Averbamento

 

N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

P/005487 

(5345-M)

2022/10/17

Transmissão

Lucas Industries 

Limited

ZF Services UK Limited com sede em 

Abbeyfield Road, Lenton, Nottingham 

NG7 2SX, GB

P/005616 

(5474-M)

P/005617 

(5475-M)

P/005618 

(5476-M)

2022/10/17

Transmissão

PLR IP HOLDINGS, 

LLC

Polaroid IP B.V., com sede em Hoge 

Bothofstraat 45, 7511ZA, Enschede, 

The Netherlands

P/007942

(7712-M)

N/062177

N/062178

N/186928

N/186929

2022/10/21

Transmissão 

por fusão

PF Consumer 

Healthcare 1 LLC

G l a x o S m i t h K l i n e  C o n s u m e r 

Heal thcare Hold ings (US) LLC, 

com sede em Corporation Service 

Company, 251 Li tt le Fal l s Drive, 

Wilmington, Delaware 19808, United 

States

P/008559 

(8269-M)

P/008560 

(8270-M)

P/008561 

(8271-M)

P/008562 

(8272-M)

2022/10/21

Transmissão

PRIMARK 

HOLDINGS

PRIMARK LIMITED, com sede em 

Arthur Ryan House, 22-24 Parnell 

Street, Dublin 1, Ireland

N/008172

N/008173

2022/10/21

Modificação 

de identidade HE BEI CHENG DE 

LOLO COMPANY 

LIMITED

CHENG DE LOLO CO., LTD.

N/008304 2022/10/21

Modificação 

de sede

MARIE BRIZARD 

WINE & SPIRITS 

FRANCE

10-12 avenue du Général de Gaulle – 

94220 Charenton Le Pont (France) 

N/008468 2022/10/17

Modificação 

de identidade

Beam Spain, S.L. Beam Suntory Spain S.L.

N/010705

N/065609

N/065610

N/065611

N/065612

2022/10/21

Transmissão 

por fusão

Maurice Lacroix TM 

SA

Maurice Lacroix SA, com sede em 

Rue des Rangiers, 2350 Saignelégier, 

Switzerland

N/011089

N/011090

2022/10/21

Transmissão

alwitra GmbH & Co. 

Klaus Gobel

alwitra GmbH, com sede em Am Forst 

1, 54296 Trier, Germany

N/015417

N/015422

2022/10/27

Transmissão

AGATHA 

DIFFUSION

AGATHA, com sede em 7, rue Auber 

75009 Paris, France

N/017857 2022/10/27

Modificação 

de sede

prAna Living, LLC 14375 N W S c i e n c e Pa r k D r i v e, 

Portland, Oregon, U.S.A.

N/017979

N/017980

2022/10/21

Modificação 

de identidade

Clinigen Group Plc Clinigen Limited
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/019956

N/019957

N/021002

2022/10/21

Modificação 

de sede

UNG CHAU SENG

40 F 3 A

N/022980

N/022981

N/022984

N/022985

2022/10/21

Modificação 

de sede

129

A

N/022980

N/022981

N/022984

N/022985

2022/10/21

Modificação 

de identidade DEVELOPMENT 

CENTER FOR 

TEACHING 

CHINESE AS 

A FOREIGN 

LANGUAGE OF 

THE MINISTRY OF 

EDUCATION P.R.C.

N/025788

N/025789

N/025790

N/025791

N/025792

N/025793

N/025794

N/025795

N/028980

N/028981

N/028982

N/028983

N/028984

N/028985

N/028996

N/028997

N/028998

N/028999

N/029000

N/029001

N/046280

N/046281

N/046282

N/046283

2022/10/17

Modificação 

de sede

Genting Intellectual 

Property Pte Ltd

77 Robinson Road, #13-00, Robinson 

77, Singapore 068896

N/032139 2022/10/21

Modificação 

de sede

 2 

N/034103 2022/10/17

Modificação 

de sede

SOCIÉTÉ DES 

PRODUITS 

MARNIER- 

-LAPOSTOLLE

32 rue de Monceau - 75008 Paris, 

France

N/037093

N/057978

2022/10/21

Modificação 

de sede

Ung Chau Seng

40 F 3 A

N/039378

N/039379

2022/10/21

Modificação 

de sede

FLAVOR FULL 

FOODS INC.

11 F., No. 102, Sec. 4, Civic Blvd., 

Da’an Dist., Taipei City 10690, Taiwan, 

China

N/050821 2022/10/17

Transmissão 

por fusão

THEFACESHOP CO., 

LTD.

L G H O U S E H O L D & H E A LT H 

C A R E LT D., c o m s e d e e m 58, 

Saemunan-ro, Jongno-gu, Seou l, 

Republic of Korea
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/058072

N/058074

N/177593

N/177594

N/198777

N/198778

2022/10/21

Transmissão

ABG Collective LLC

1700

Vision(Shanghai)Brand Management 

C o., L t d, c o m s e d e e m N o.170 0 

G a n g y a n R o a d G a n g y a n To w n 

Chongming District Shanghai China

N/058075 2022/10/21

Transmissão

ABG COLLECTIVE 

LLC

1700

Vision(Shanghai)Brand Management 

C o., L t d, c o m s e d e e m N o.170 0 

G a n g y a n R o a d G a n g y a n To w n 

Chongming District Shanghai China

N/072922

N/072923

N/083494

N/083495

N/108660

2022/10/17

Modificação 

de sede

"NATURA 

SIBERICA" Ltd.

Zyuzinskaya st., 6, bldg. 2, suite XV, 

office 26, Moscow, 117418, Russian 

Federation

N/087885 2022/10/27

Modificação 

de identidade

Modificação 

de sede

JN05-28-1

4

Licença de 

exploração

128

28 C

N/097184

N/106475

2022/10/17

Modificação 

de sede

NATURA 

SIBERICA  Ltd.

Zyuzinskaya st., 6, bldg. 2, suite XV, 

office 26, Moscow, 117418, Russian 

Federation

N/098174

N/098175

N/098176

N/098177

N/098178

N/098179

N/098180

N/098181

N/098182

N/098183

N/098184

N/098185

2022/10/21

Modificação 

de identidade

E  MARINELLA  S.r.l.  

di  Luigi e  Maurizio  

Marinella

E. MARINELLA SRL DI LUIGI, 

M AU R I Z I O E A L E S SA N D RO 

MARINELLA

N/098284

N/098285

N/098286

N/098287

N/098288

2022/10/17

Modificação 

de sede

SPERRY TOP-SIDER, 

LLC

500 Totten Pond Road, Waltham, 

Massachusetts 02451, U.S.A.

N/099072

N/103547

N/103548

N/103549

N/103550

N/103551

2022/10/17

Modificação 

de sede

16

N/099485

N/099486

2022/10/21

Transmissão

Barcode Marketing 

Pte. Ltd.

Pazzion Group Pte. Ltd., com sede 

em Blk 4, Kaki Bukit Ave 1 #03- 

-01/02/03/04, Singapore 417939
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/099743

N/100250

2022/10/17

Modificação 

de sede

CHEF WORKS 

BRANDING LTD.

Geneva Place, 2nd Floor, P.O. Box 

3339, Road Town, Tortola, Virgin 

Islands, British

N/100039 2022/10/17

Transmissão 205-207

6/D

N/114029

N/114030

N/114031

N/114032

N/114033

N/114034

2022/10/27

Transmissão

Shire Pharmaceuticals 

Ireland Limited

Takeda Pharmaceuticals International 

AG, com sede em Thurgauerstrasse 

130 , 8152  G l a t t p a r k-O p f i k o n , 

Switzerland

N/119608 2022/10/17

Transmissão

Shaun PULFREY TA N G L E T E E Z E R L I M I T E D, 

com sede em 1st & 2nd Floor, 205 

Stockwell Road, London SW9 9SL 

United Kindom

N/127601

N/127602

N/182440

2022/10/21

Modificação 

de identidade

Aries Marketing Co., 

Ltd.

4U2 Co CO., LTD.

N/128802 2022/10/21

Transmissão

F. Hoffmann-La Roche 

AG

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 

GmbH, com sede em Ziegelhof 24, 

17489 Greifswald, Germany

N/128851

N/128852

2022/10/21

Modificação 

de identidade

烟 烟

SHANGHAI TOBACCO 

GROUP BEIJING 

CIGARETTE FACTORY

Shanghai Tobacco Group Bei jing 

Cigarette Factory Co., Ltd. 

N/129247 2022/10/17

Transmissão

PLR IP Holdings, LLC Polaroid IP B.V., com sede em Hoge 

Bothofstraat 45, 7511ZA, Enschede, 

The Netherlands

N/130105 2022/10/21

Transmissão

1 A 201

N/133902

N/133903

N/133904

N/133905

N/133906

2022/10/21

Transmissão

UNDEFEATED, INC. Undefeated (Hong Kong) Company 

Limited, com sede em Room 701, 

Oriental Centre, 67-71 Chatham Road 

South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

N/141414

N/182914

2022/10/27

Transmissão SHANG JIANKANG

氹 2

10K

N/147207

N/147208

N/147209

N/147210

N/147211

N/147212

2022/10/17

Modificação 

de sede

Careering INC. 5-15-9 Minamiaoyama, Minato-ku, 

Tokyo, Japan 107-0062
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

/  

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/157083

N/157084

2022/10/17

Modificação 

de identidade

Modificação 

de sede

611 1 202

N/158008

N/158009

N/158545

N/158546

N/164759

N/164760

N/171458

N/171459

2022/10/17

Modificação 

de sede

Claris International 

Inc.

One Apple Park Way, Cupert ino, 

California 95014, United States of 

America 

N/175572

N/175573

N/175574

N/175575

N/175576

N/175577

N/175578

N/175579

N/175580

N/175581

N/175582

N/175583

2022/10/21

Modificação 

de sede

YIDAN PRIZE 

FOUNDATION 

LIMITED

28/F., 9 Q u e e n ’ s Ro a d C e n t r a l, 

Central, Hong Kong

N/179919

N/179920

N/179921

N/179922

N/179923

N/179924

2022/10/21

Modificação 

de identidade

Sociedade De Jogos De 

Macau, S.A. SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM 

RESORTS, LIMITED

N/181901

N/181902

N/181903

N/181904

N/181905

N/181906

N/181907

N/181908

2022/10/21

Modificação 

de identidade

M AC AU C A F É C O M PA N H I A 

LIMITADA

N/195863 2022/10/21

Modificação 

de identidade

N/197826 2022/10/21

Modificação 

de identidade

重新轉為有效

Revalidação

 

N.º

 

 

Data de 

revalidação

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/086574 2022/10/19 2022/10/19 34

N/090488 2022/10/20 2022/10/20 43

N/090489 2022/10/20 2022/10/20 43
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司法判決

Decisão judicial

N.º Requerente / Titular Tribunal Processo n.º

 

Data de trânsito 

em julgado

1 N/066168

Miramar Hotel & Investment Co., Ltd. TJB

CV3-21-0046-CRJ 2022/09/23

2 N/158678

Wuhan Channel Connectivity Information 

Technology Co., Ltd.

TJB

CV2-21-0051-CRJ 2022/09/13

3 N/172841 Piiman Co., Ltd.

TJB

CV1-21-0086-CRJ 2022/06/23

4 N/180676 

 N/180677 TJB

CV3-21-0088-CRJ 2022/09/26

1. 

43

2. 

3. 
4. 

1. A sentença do TJB revoga parcialmente o despacho de declaração de caducidade da marca em relação aos serviços de 
Alojamento temporário; serviços de agência de turismo para reserva de alojamento; arranjo de alojamento para viajantes; 

serviços de hotel; serviços de reservas em hotéis; serviços de hospitalidade (alojamento)  e mantém para fornecimento 
de instalações para salas de conferências; fornecimento de comidas e bebidas; serviços de restaurante; bares, cafés, cafetarias, 
serviços de cafetaria; tudo incluído na Classe 43. .
2. A sentença do TJB revoga o despacho de concessão da marca.
3. A sentença do TJB mantém o despacho de recusa do registo da marca.
4. A sentença do TJB revoga o despacho de recusa do registo da marca.

放棄

Renúncia

 

N.º

 

Data de 

despacho

/  

Titular/Requerente

别 

Classe

N/197916 2022/10/26
LAM LEONG SANG

43

N/197917 2022/10/26
LAM LEONG SANG

43

部份放棄

Renúncia parcial

N.º
Data de 

despacho
Titular Parte renunciada

N/183681 2022/10/27 Aurecon Group Brand Pty Ltd auditorias para fins de conformidades legais; 
auditoria de conformidade regulatória;
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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/039420 2022/10/20

RESTAURANTE CHUN IENG, LIMITADA

Casa del Caffè Vergnano S.p.A

宣佈失效

Declaração de caducidade

 

N.º

 

Data de 

caducidade

 

Requerente

 

Classe

 

Observações 

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/133349 2022/10/24 05 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/197916 2022/09/30

LAM LEONG SANG

N/197917 2022/09/30

LAM LEONG SANG

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/196929 2022/10/24

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

CHANEL
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營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do art igo 10.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de 

estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial 

de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

續期

Renovação

N.º

E/000035 E/000036

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

de desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da 

data da publicação deste aviso até à data da sua concessão, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002835

[22]  Data de pedido : 2021/10/22

[71]  Requerente : RiGO Trading S.A.

  Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 

2633 Senningerberg, Luxemburg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

[72]  Criador : Patrick VEYSSIERE

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : (12x30 )

 Embalagem (12x30ml).

[57]  Resumo : O desenho diz respeito a:

 - ca ixa rectangular cujas caracter íst icas v isíveis 

de novidade e singularidade de carácter servem o 

propósito de ser usado como embalagem para um 

conjunto de 12 garrafas de 50ml cada;

 - a embalagem revela graf ismo, cores, t ipografia, 

c ó d igo de ba r ra s e i tem s relac ionado s c om a s 

informações do produto;

 - a embalagem dobrável consiste em apenas um único 

modelo, criado como um design 2D desdobrável;

 - o mesmo será enviado ao fabricante da embalagem 

para ser impresso no car tão e depois laminado, 

dobrado, cortado e colado;

 - o tipo de fecho caixa é encaixe de dobra invertida;

 - o logotipo, o nome do produto e a descr ição do 

produto estão no lado frontal do pacote;

 - pantones utilizados: preto (3005/485) e branco.

 (conforme exemplar da imagem).

  Figura : 
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[21]  N.º : D/002836

[22]  Data de pedido : 2021/10/22

[71]  Requerente : RiGO Trading S.A.

  Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 

2633 Senningerberg, Luxemburg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

[72]  Criador : Patrick VEYSSIERE

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : (30 )

 Embalagem (30ml).

[57]  Resumo : O desenho diz respeito a:

 - ca ixa rectangular cujas caracter íst icas v isíveis 

de novidade e singularidade de carácter servem o 

propósito de ser usado como embalagem para uma 

garrafa de 50ml;

 - a embalagem revela graf ismo, cores, t ipografia, 

c ó d igo de ba r ra s e i tem s relac ionado s c om a s 

informações do produto;

 - a embalagem dobrável consiste em apenas um único 

modelo, criado como um design 2D desdobrável;

 - o mesmo será enviado ao fabricante da embalagem 

para ser impresso no car tão e depois laminado, 

dobrado, cortado e colado;

 - o tipo de fecho caixa é encaixe de dobra invertida;

 - o logotipo, o nome do produto e a descr ição do 

produto estão no lado frontal do pacote;

 - pantones utilizados: preto (3005/485) e branco;

 (conforme exemplar da imagem).

  Figura : 

[21]  N.º : D/002924

[22]  Data de pedido : 2022/04/11

[71]  Requerente : Turlen Holding SA

  Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Richard Mille

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.

[57]  Resumo : Relógio ultra-plano em forma de barril, 

com espessura máxima de 1,89 milímetros.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/10/28  

WIPO N.º 970110609

[21]  N.º : D/002925

[22]  Data de pedido : 2022/04/11

[71]  Requerente : Turlen Holding SA

  Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Richard Mille

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.

[57]  Resumo : O desenho do relógio tem cavidades na 

luneta e na parte traseira da caixa. As cavidades na 

luneta permitem ver os recessos que foram feitos no 

meio da caixa em vista superior. O desenho da coroa, 

os botões de pressão e a flange também são inspirados 

pelos recortes da luneta.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/10/28  

WIPO N.º 970110595

[21]  N.º : D/002926

[22]  Data de pedido : 2022/04/11

[71]  Requerente : Turlen Holding SA

  Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Richard Mille

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.

[57]  Resumo : O desenho do relógio é assimétrico e 

tem cavidades na luneta e na parte traseira da caixa. 

As cavidades na luneta permitem ver os recessos que 

foram feitos no meio da caixa em vista superior. O 

desenho da coroa é inspirados por tacos de golfe.
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/10/28  

WIPO N.º 970110606

[21]  N.º : D/002928

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 19 - 06

[54]  Título : 

 Corpo da caneta (em forma vertical).

[57]  Re su mo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/10/18  China

N.º 202130682553.0

[21]  N.º : D/002929

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 19 - 06

[54]  Título : 

 Corpo da caneta (em forma giratória).

[57]  Re su mo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/10/18  China

N.º 202130682553.0

[21]  N.º : D/002930

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

[71]  Requerente : 

 ZHEJIANG YIGE ENTERPRISE MANAGEMENT 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

2 5 6 08 , 310018

 Unit 08, 6 / F, Bui ld ing 5, No.2, Kejiyuan Road, 

Baiyang Street, Qiantang New Area, Hangzhou, 

Zhejiang 310018, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  ZHANG, Dayong

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Frasco de base líquida.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/10/19  China

N.º 202130682872.1

[21]  N.º : D/002933

[22]  Data de pedido : 2022/04/25

[71]  Requerente : 

 ZHEJIANG YIGE ENTERPRISE MANAGEMENT 

GROUP CO., LTD.
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  Endereço : 

2 5 6 08 , 310018

 Unit 08, 6/F, Building 5, No.2, Kejiyuan Road, Baiyang 

Street, Qiantang New Area, Hangzhou, Zhejiang 

310018, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  ZHANG, Dayong

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/10/26  China

N.º 202130702604.1

[21]  N.º : D/002934

[22]  Data de pedido : 2022/04/25

[71]  Requerente : 

 Beijing Siling Robot Technology Co., Ltd.

  Endereço : 1

2 2 215

 Room 215, Floor 2, Building 2, No.1 Yongtaizhuang 

North Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : M  Daniel Duerr,  

Lin SHI,  Zhichao LIU,  Hanqi ZHU, 

P  Fabian Wappler,  Zhaopeng 

CHEN,  Qian WANG

[51]  Classificação : 15 - 99

[54]  Título : 

 Braço robótico.

[57]  Resumo : 

 

 1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/10/28  China

N.º 202130708915.9

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.

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

批給

Concessão

 

N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

D/002685 2022/10/21 2022/10/21

D/002851 2022/10/21 2022/10/21

ANGEL GROUP CO., LTD.
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N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

D/002852 2022/10/21 2022/10/21

ANGEL GROUP CO., LTD

D/002853 2022/10/21 2022/10/21

ANGEL GROUP CO., LTD.

D/002916 2022/10/21 2022/10/21 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

D/002917 2022/10/21 2022/10/21 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

D/002918 2022/10/21 2022/10/21 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 

do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento 

do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos de 

Propr iedade Intelectual entre a Direcção Nacional da 

Propr iedade Intelectual e a Direcção dos Serv iços de 

Economia do Governo da Região Administrativa Especial 

de Macau», publica(m)-se a seguir a extensão de pedido(s) de 

patente de invenção.

[21]  N.º : J/006471

[22]  Data de pedido : 2022/09/09

[71]  Requerente : 

 E-ONE MOLI ENERGY CORP.

  Endereço : 

10

 NO. 10, Dali 2ND RD., Shanhua Dist., Tainan City 

741, Taiwan, China

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de ped ido 202111172014.8

Data de pedido 2021/10/08 N.º de anúncio 

CN114361407A 2022/04/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o  :  H 01 M4 / 3 6 ,  H 01 M4 /6 6 , 

H01M10/0525, H01M10/0587, H01M50/107

[54]  Título : 

 Corpo do eléctrodo e bater ia de l ít io c i l índr ica 

compreendendo o mesmo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/10/12  Ta iwan, 

China N.º 109135168

 2 0 2 0 / 1 0 / 1 2  T a i w a n ,  C h i n a

N.º 109213311

[21]  N.º : J/006481

[22]  Data de pedido : 2022/09/14

[71]  Requerente : 

 Grand pharma (China) Co., Ltd.

  Endereço : 430030

160 1 23 1-6
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 No. 1-6, 23rd Floor, Bui lding 1, No. 160, Qiaokou 

Road, Qiaokou District, Wuhan, Hubei 430030, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de pedido 202210472306.1

Data de pedido 2022/04/29 N.º de anúncio 

CN114796205A 2022/07/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/416 , A61P 27/10, 

A61P27/06, A61P27/02, A61P9/10

[54]  Título : 

 Méto do s e c omp o s iç õ e s fa r m ac êut ic a s pa ra o 

tratamento da miopia.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/04/30  China

N.º 202110485864.7

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 

R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, conjugados com o art igo 6.º do «Acordo de 

Aprofundamento do Intercâmbio e Cooperação na Área 

dos Direitos de Propriedade Intelectual entre a Direcção 

Nacional da Propr iedade 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 relação 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 contar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/006411

[22]  Data de pedido : 2022/08/23

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

  Endereço : 7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, 

Tokyo 100-8310 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 聪

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880095159.2

Data de ped ido 2018/07/13 N.º de 

anúncio da concessão CN 112368519B 2022/07/01

[51]  Classificação : F24F11/64, F24F11/80, F24F110/10, 

F24F120/12

[54]  Título : 

 Controlador e sistema de ar condicionado.

[57]  Re su mo : (4)

(71)

(72)

1

(63)

2

(66)

1

  Figura : 

[21]  N.º : J/006424

[22]  Data de pedido : 2022/08/29

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 PFIZER INC.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : T C–C  KUO, Tracy Chia-Chien, 

J F  CHAPARRO RIGGERS, Javier 

Fernando, W  CH EN, Wei, A S–R  CH EN, 

A my Shaw-Ru, E D  PA SC UA, E dwa rd 

Derrick, T J  VAN BLARCOM, Thomas 

John, L M  BOUSTANY, Leila Marie, W

 Weihsien, Y A  YEUNG, Yik Andy, P

 STROP, Pavel, A  RAJPAL, Arvind

  Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : N.º de patente ZL201680034585.6

Data de ped ido 2016/03/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 108136002B 2022/05/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61K47/68 , 

C07K16/28, A61K39/00

[54]  Título : 

 Anticorpos terapêuticos e seus usos.

[57]  Resumo : 

BCM A B-

CD3 3 BCM A

- - BCM A

BCM A

BCM A

C D3

CD3 BCMA

[30]  Prioridade : 2015/04/13  Estados Unidos 

da América N.º 62/146,843

 2015/04/13  Estados Unidos da América

N.º 62/146,504

 2016/02/29  Estados Unidos da América

N.º 62/301,582

[21]  N.º : J/006425

[22]  Data de pedido : 2022/08/29

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 ZHEJIANG YANGSHENGTANG INSTITUTE OF 

NATURAL MEDICATION CO., LTD.

  Endereço : 

181 1

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910694214.6

Data de ped ido 2019/07/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 110731923B 2022/08/02

[51]  Classificação : A61K8/9789, A61K8/73, A61K8/49, 

A61K8/68, A61K8/44, A61K8/34, A61Q19/00

[54]  Título : 

 Composição cosmética hidratante aprimorada.

[57]  Resumo : 

(A) 1.05-8

1.1-4 1.2-2 (B)

[21]  N.º : J/006426

[22]  Data de pedido : 2022/08/29

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 ZHEJIANG YANGSHENGTANG INSTITUTE OF 

NATURAL MEDICATION CO., LTD.

  Endereço : 

181 1

 Building 1, No. 181, Geyazhuang, Zhuantang Street, 

Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910693937.4

Data de ped ido 2019/07/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 110731922B 2022/08/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K8/9789, A61K8/9794, 

A61K8/9 761,  A61K8/67,  A61K8/6 4,  A61K8/49, 

A61Q5/02, A61Q7/00, A61P17/14

[54]  Título : 

 composição aprimorada de antiqueda e crescimento 

capilar.

[57]  Resumo : 

(A) (B)

芪 苷

肽-1

1.2-8 1.5-6

1.5-5

[21]  N.º : J/006427

[22]  Data de pedido : 2022/08/29

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA

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

115-8543, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810338445.9
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Data de ped ido 2012/03/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 108546295B 2022/08/09

[51]  Classificação : C07K16/00, C12N15/113, C12N5/10

[54]  Título : 肽

 Método de produção de polipeptídeo recombinante.

[57]  Resumo : 

APES

肽 DNA

肽 APES NfkBia

NfkBia

[30]  Pr ior idade : 2011/04/01  Japão N.º 

2011-082002

[21]  N.º : J/006428

[22]  Data de pedido : 2022/08/30

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : C , E , R , P

, P , C

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201580073564.0

Data de pedido 2015/11/17 N.º de 

anúncio da concessão CN107207609B 2022/07/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/3 0 , 

A61K39/395, A61P35/00, C07K16/46

[54]  Título : 

 Cadeias leves comuns e métodos de uso.

[57]  Resumo : T

苷 苷

[30]  P r ior i d ade : 2014/11/20  Un i ão 

Europeia N.º 14194097.3

[21]  N.º : J/006429

[22]  Data de pedido : 2022/08/30

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 88 Sidney Street, Cambridge, MA 

02139, USA

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 CELGENE CORPORATION

  Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S E , B , M , X

, A

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680082688.X

Data de pedido 2016/12/02 N.º de 

anúncio da concessão CN 109069410B 2022/05/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o  :  A61K 9/ 0 0 ,  A61K45/ 0 6 , 

A61K31/365, A61K31/404, A61K31/437, A61K31/44, 

A61K31/444, A61K31/4709, A61K31/496, A61K31/497, 

A61K31/5025, A61K31/53, A61K31/5377, A61K31/553, 

A61P35/00

[54]  Título : IDH1

 Inibidores de IDH1 para o tratamento de malignidades 

hematológicas e tumores sólidos.

[57]  Re su mo : I DH1

IDH2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/02/26  Estados Unidos 

da América N.º 62/300,673

[21]  N.º : J/006430

[22]  Data de pedido : 2022/08/30

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : ABS 1

 ABS Development 1, Inc.

  Endereço : 997 Lenox Drive, Suite 220, Princeton 

Pike Corporate Center, Lawrenceville, New Jersey 

08648, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I n v e n t o r  :   

V E N K AT E SA N, A r a n a p a k a m, 

 S M I T H, Roger, A s tbu r y, 

 HOSA H A LLI, Subramanya, 

 POT LU R I, Vijay, 

 PA NIGR A HI, Suni l, Kumar, 

 BASET T I, Vishnu,  KU N T U, 

Karunasree

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810492306.1
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Data de ped ido 2012/08/23 N.º de 

anúncio da concessão CN 108707151B 2022/06/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, C07D519/00, 

A61K31/519, A61K31/5377, A61K31/55, A61K31/551, 

A61P29/00, A61P19/02

[54]  Título : - 嗪

 Compostos de <<pyrimido-pyridazinone>> e uso dos 

mesmos.

[57]  Resumo : - 嗪

- 嗪

- 嗪

(I) R¹ R²

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/08/23  Estados Unidos 

da América N.º 61/526,525

[21]  N.º : J/006431

[22]  Data de pedido : 2022/08/30

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 Celgene Corporation

  Endereço : 86 Morris Avenue Summit, NJ 07901, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : F , C

, A , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780015823.3

Data de ped ido 2017/01/06 N.º de 

anúncio da concessão CN 108712904B 2022/08/02

[51]  C la s s i f i c aç ão : A61K31/4545, C07D401/04, 

C07D417/14

[54]  T ítu lo : 2-(4- )-N-((2-(2,6- -3-

)-1- 吲哚啉-5- ) )-2,2-

 2-(4-chlorophenyl)-N-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-

oxoisoindolin-5-yl)methyl)-2,2-difluoroacetamide >>, 

bem como as composições farmacêuticas e usas das 

mesmas.

[57]  R e s u m o  :  2 - ( 4 -

)-N-((2-(2,6- -3- )-1- 吲哚啉-5- )

)-2,2-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/01/08  Estados Unidos 

da América N.º 62/276,750

[21]  N.º : J/006434

[22]  Data de pedido : 2022/08/31

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 IPSEN BIOPHARM LIMITED

  E nd ere ç o : Un i t 9 A s h Ro a d - Wrex h a m 

I ndust r ia l Estate, Wrex ha m L L13 9U F, Un ited 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : S M

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780026413.9

Data de pedido 2017/05/05 N.º de 

anúncio da concessão CN109063576B 2022/06/10

[51]  Classificação : A61K38/00, C07K14/33

[54]  Título : 

 Neurotoxinas quiméricas.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2016/05/05  Reino Unido

N.º 1607901.4

[21]  N.º : J/006437

[22]  Data de pedido : 2022/09/02

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : W A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202180002886.1

Data de ped ido 2021/03/22 N.º de 

anúncio da concessão CN113727694B 2022/07/19

[51]  Classificação : A61K8/81, A61K8/73, A61Q19/00

[54]  Título : 
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 Composições formadoras de filme para pulverizar 

destinadas à melhoria do desempenho de preparações 

tópicas.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2020/03/24  Estados Unidos 

da América N.º 16/827876

[21]  N.º : J/006438

[22]  Data de pedido : 2022/09/02

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 M I T S U B I S H I  H E A V Y  I N D U S T R I E S 

E N V I R O N M E N T A L  &  C H E M I C A L 

ENGINEERING CO., LTD.

  Endereço : 4-2, Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202180004561.7

Data de ped ido 2021/10/22 N.º de 

anúncio da concessão CN114174749B 2022/07/29

[51]  Classificação : F26B17/20, F26B25/00, F26B25/02, 

F26B25/22

[54]  Título : 

 Dispositivo de secagem.

[57]  Resumo : (1) (2)

(P) (2b) (3)

(2) (O1)

(4) (3)

(P) (2c)

(2) (P) (10)

(2c) (3)

(3)

(11) (11) (3)

(P) (2c)

(2c) (P)

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/02/12  Japão

N.º 2021-020487

[21]  N.º : J/006439

[22]  Data de pedido : 2022/09/02

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : F , K , 

, V , , T , 

M , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680070587.0

Data de pedido 2016/10/27 N.º de 

anúncio da concessão CN108290957B 2022/06/17

[51]  Classificação : C07K16/40

[54]  Título : -HtrA1

 Anticorpos anti-HtrA1 e método de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : -HtrA1

HtrA1

[30]  Prioridade : 2015/10/30  Estados Unidos 

da América N.º 62/248,871

 2016/06/03  Estados Unidos da América

N.º 62/345,669

 2016/10/21  Estados Unidos da América

N.º 62/411,113

[21]  N.º : J/006441

[22]  Data de pedido : 2022/09/02

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 Universal Entertainment Corporation

  Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 

3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 蓜

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201910978149.X

Data de pedido 2019/10/15 N.º de 

anúncio da concessão CN111063132B 2022/07/15

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de gestão de informações e dispositivo de 

processamento de informações.
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[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/10/16  Japão

N.º 2018-194781

[21]  N.º : J/006443

[22]  Data de pedido : 2022/09/05

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : S C , M , F A , 

Y–X , L , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780066617.5

Data de ped ido 2017/09/02 N.º de 

anúncio da concessão CN109890817B 2022/06/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/437, 

A61P29/00

[54]  Título : 8-( -1- )-[1,2,4] [1,5-a]

吡

 C o m p o s t o s d e <<8-(A Z E T I DI N-1-Y L)-[1,2 ,4]

TRIAZOLO[1,5-A]PYRIDINYL>>, composições e 

uso dos mesmos.

[57]  Resumo : (I) (I I)

Janus 酶

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/09/06  China

N.º PCT/CN2016/098215

[21]  N.º : J/006445

[22]  Data de pedido : 2022/09/05

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[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 ZL201911061873.2

Data de ped ido 2019/06/21 N.º de 

anúncio da concessão CN110677655B 2022/08/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/13, H04N19/593, 

H04N19/184, H04N19/186, H04N19/91, H04N19/117, 

H04N19/70, H04N19/119, H04N19/147

[54]  Título : 

 Método de decodi f icação, d isposit ivo e meio de 

armazenamento.

[57]  Resumo : 

ISP

ISP

ISP

ISP ISP

ISP

  Figura : 

[21]  N.º : J/006446

[22]  Data de pedido : 2022/09/05

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 H E X A F L A K E (NA NJ I NG) I N F OR M AT ION 

TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 1

2 220-578

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 



N.º 46 — 16-11-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 17245

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111027396.5

Data de ped ido 2021/09/02 N.º de 

anúncio da concessão CN113704142B 2022/06/14

[51]  Classificação : G06F12/06

[54]  Título : 

 C i r c u i t o d e rem ap e a ment o d e end ere ç o p a r a 

armazenamento no chip.

[57]  Resumo : 

E[i]

A[i] E[i] 0

A[i]

  Figura : 

[21]  N.º : J/006447

[22]  Data de pedido : 2022/09/05

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 WESTLAKE UNIVERSITY

  Endereço : 

18  310024

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 晗

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010909759.7

Data de ped ido 2020/09/02 N.º de 

anúncio da concessão CN112063621B 2022/06/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12N15/113, C12N15/864, 

A61K48/00, A61K31/7088, A61P21/00, A61P9/00

[54]  Título : 

sgRNA

 <<Exon splicing>> potenciador relacionado à distrofia 

muscular de Duchenne, sgRNA, ferramenta de edição 

de genes e aplicação.

[57]  Resumo : 

sgRNA

sgRNA

酶A I D Cas9

A AV

DNA

[21]  N.º : J/006448

[22]  Data de pedido : 2022/09/05

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[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 ZL201680062590.8

Data de ped ido 2016/12/06 N.º de 

anúncio da concessão CN108349901B 2022/08/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D231/12, C07D331/04, 

C07D401/10, C07D403/10, C07D413/06, C07D413/10, 

C07D413/12, C07D205/04, C07D207/14, C07D271/06, 

C07D277/30, C07D209/54, C07C13/04, C07D213/61, 

C07D305/06, A61K31/4245, A61P29/00

[54]  Título : 2

 Derivados de <<Phenyl>> como agonistas de receptor 

de canabinóide 2.

[57]  Resumo : (I) R¹ R³

(I)

  Figura : 

[30]  P r ior id ade : 2015/12/09  Un i ão 

Europeia N.º 15198733.6

[21]  N.º : J/006449

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 MERCK SHARP & DOHME LLC.

  Endereço : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, 

New Jersey 07065-0907, U.S.A.
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  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : I K , A , S B

, R R , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780071759.0

Data de ped ido 2017/09/25 N.º de 

anúncio da concessão CN109983022B 2022/06/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D491/04, C07D491/18, 

A61K31/436, A61P25/00

[54]  Título : mGluR2

呋

 Der ivados de << C h roma ne, I so ch roma ne a nd 

D i hyd ro i sob en z of u ra n >> c omo mo du ladore s 

alostéricos mGluR2-negativos, composições e uso dos 

mesmos.

[57]  Resumo : I

呋

A

B n R1 R2 R2A R3 R3A

mGluR2 mGluR2

NA M

mGluR2-NA M

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/09/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/400 ,150

[21]  N.º : J/006451

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 BRODA TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 201203 333

2 D 302

 Room 302, Block D, Building 2, No. 333, Cailun Road, 

Pudong New Area, Shanghai, 201203, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201611036360.2

Data de ped ido 2011/03/21 N.º de 

anúncio da concessão CN106474051B 2022/07/08

[51]  Classificação : A61K9/06, A61K47/10, A61K8/04, 

A61K8/86

[54]  Título : 

 C omp o s iç ão de h id rogel rever s íve l s en s ível à 

temperatura reversa.

[57]  Resumo : 

0.5g/100ml 0.3g/100ml

/

/

[21]  N.º : J/006452

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , 貟 , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780032717.6

Data de ped ido 2017/05/19 N.º de 

anúncio da concessão CN109153648B 2022/07/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D223/16, C07D401/06, 

C07D403/06, C07D471/10, C07D487/04, C07D487/08, 

C07D487/10, A61K31/55, A61P11/06, A61P29/00, 

A61P35/00, A61P43/00

[54]  Título : 

 Compostos de << Benzazepine dicarboxamide >> com 

função de amida terciária.

[57]  Resumo : 

R¹ R³

T L R



N.º 46 — 16-11-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 17247

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/05/23  China

N.º PCT/CN2016/082993

[21]  N.º : J/006453

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 DR AG O N B OAT B I O P H A R M AC E U T I C A L 

(SHANGHAI) CO., LTD

  Endereço : 201203

122 34 5

 Building 5, No.34, Lane 122, Chunxiao Road, China 

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, 

Shanghai 201203, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202080034131.5

Data de ped ido 2020/12/23 N.º de 

anúncio da concessão CN 113966230B 2022/06/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/395, C07K16/28 , 

A61P35/00

[54]  Título : CSF1R

 Anticorpos contra CSF1R humano e seus usos.

[57]  Resumo : CSF-1R

[30]  Pr ior idade : 2019/12/24  China

N.º PCT/CN2019/127778

[21]  N.º : J/006454

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  WANG, Quanren

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880059076.8

Data de ped ido 2018/12/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 111093706B 2022/06/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K45/06, A61K31/444, 

A61K31/497, A61P35/04

[54]  Título : PARP

 Uso de inibidor de PARP no tratamento do cancro de 

ovário ou cancro de mama resistente à quimioterapia.

[57]  Resumo : PARP

PARP

PAR P (B)

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/12/06  China

N.º 201711278350.4

[21]  N.º : J/006455

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  YANG, Junran,  WANG, 

Lin,  SHAO, Qiyun,  DU, Zhenxing, 

 WANG, Likun

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980004501.8

Data de ped ido 2019/02/26 N.º de 

anúncio da concessão CN 111094241B 2022/06/21

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D213/69, A61K31/4418, 

A61P9/00

[54]  Título : 吡

 Forma de cristal do derivado de <<Oxopicolinamide>> 

e método de preparação do mesmo.

[57]  Resumo : 吡

(I)
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A B C D E F

(I) A B C D E F

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/02/27  China

N.º 201810163529.3

[21]  N.º : J/006456

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 5

302

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111478386.3

Data de ped ido 2021/12/06 N.º de 

anúncio da concessão CN 114119807B 2022/06/14

[51]  Classificação : G06T11/40, G06T7/90, G06T7/66, 

G06F17/11

[54]  Título : OFD

 M ét o d o p a r a l e i t u r a e f i c i e nt e d o a r q u i vo d e 

renderização OFD através do algoritmo de mudança 

gradual radial de posição coordenada.

[57]  Resumo : 

OF D OF D

OFD

  Figura : 

[21]  N.º : J/006457

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 3B 

 3B PHARMACEUTICALS GMBH

  Endereço : Magnusstrasse 11, 12489 Berlin, De 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : F , C , U , 

C , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811305966.0

Data de ped ido 2013/12/06 N.º de 

anúncio da concessão CN 109320502B 2022/06/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D403/12, C07D231/14, 

A61K31/415, A61K51/04, A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : 肽

 Ligantes do receptor de neurotensina.

[57]  Resumo : 肽

I

R1 AA-COOH

2- -2- 9- -

[3.3.1] -9- R² C1-C6

C3-C8 C3-C8

A LK C2-C5 R3 R4 R5 R3

R4 R5 I I)

C1-C4 ALK C2-C5 R6

C1-C4 R7 H

  Figura : 

[30]  P r ior id ade : 2012/12/07  Un i ão 

Europeia N.º 12008208.6

[21]  N.º : J/006458

[22]  Data de pedido : 2022/09/07

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 J I A N G S U H A N S O H P H A R M AC E U T I C A L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

222047

 Economic and Technological Development Zone, 

Lianyungang, Jiangsu 222047, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa
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[73]  Titular : 

 SHANGHAI HANSOH BIOMEDICAL CO., LTD.

  E ndere ç o : 

3728 2 201203

 Building 2, No.3728 Jinke Road, Zhangjiang Hi-Tech 

Park, Shanghai, 201203, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  I nventor :  GAO, Peng,  SU N, 

Guang jun,  WA NG, Shaobao,  X IU, 

Wenhua,  TAN, Songliang,  BAO, Rudi

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980002845.5

Data de pedido 2019/05/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 110785423B 2022/07/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D498/04, C07D498/14, 

A 6 1 K 3 1 / 5 5 3 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 1 6 2 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 1 8 8 , 

A61K31/4196, A61P35/00

[54]  Título : 

 Inibidor contendo derivado tr icícl ico, método de 

preparação e aplicação do mesmo.

[57]  Resumo : 

3

酶(PI3K) PI3K

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/05/30  China

N.º 201810541998.4

 2018/07/13  China N.º 201810772171.4

 2018/09/28  China N.º 201811142142.6

 2019/03/08  China N.º 201910176302.7

[21]  N.º : J/006459

[22]  Data de pedido : 2022/09/07

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço :  279 

200245

 279 Wenjing Road, Minhang Distr ict, Shanghai, 

200245, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  GU, Jinming,  WANG, 

Xiaohua,  YE, Xin,  YANG, Liuqing, 

 ZH A NG, Ting,  TAO, Weikang,  

ZHANG, Lianshan

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880004340.8

Data de pedido 2018/03/30 N.º de 

anúncio da concessão CN109937212B 2022/06/21

[51]  Classificação : C07K16/28, A61K39/395

[54]  Títu lo : B7-H3

 Anticorpo B7-H3, fragmento de ligação e antígeno do 

mesmo e uso médico do mesmo.

[57]  Resumo : B7-H3

B7-H3

B7-H3

B7-H3

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/03/31  C h i na

N.º 201710206261.2

[21]  N.º : J/006460

[22]  Data de pedido : 2022/09/07

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  E n d e r e ç o : L i c h t s t r a s s e 35, 4056 B a s e l, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : P , J , , , T

, P–Y , D , , P , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780053304.6

Data de ped ido 2017/09/06 N.º de 

anúncio da concessão CN109641899B 2022/07/22
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/437, 

A61P37/00

[54]  Título : Toll

 C ompostos e c omposiç ões c omo i n ib idores de 

<<Endosomal Toll-like receptors>>.

[57]  R e s u m o :  (A)

4,5,6,7- -1H-吡 [4,3-c]吡 4,5,6,7-

-2H-吡 [4,3-c]吡

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/09/09  Estados Unidos 

da América N.º 62/385,726

[21]  N.º : J/006461

[22]  Data de pedido : 2022/09/07

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 PERMANENT PRIVACY LTD.

  Endereço : Sea Meadow House Blackburne 

Highway Road Town, Tortola (VG)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

[72]  Inventor :  Pak Kay YUEN

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680087984.9

Data de pedido 2016/07/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 109565437B 2022/07/15

[51]  Classificação : H04L9/06

[54]  Título : 

 Dispositivos de criptografia e método de criptografia 

seguro usando o dispositivo de criptografia.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006462

[22]  Data de pedido : 2022/09/07

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[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 ZL201910844633.3

Data de ped ido 2019/09/06 N.º de 

anúncio da concessão CN 112468817B 2022/07/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/176, H04N19/513, 

H04N19/44

[54]  Título : 

 Método, dispositivo e aparelho de decodificação.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006464

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV
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  Endereço : 30

 Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : K , E T , G D

, R M F , R , F

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680060812.2

Data de pedido 2016/08/16 N.º de 

anúncio da concessão CN 108350076B 2022/06/07

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : -BCMA BCMA CD3

 Anticorpos anti-BCMA, moléculas de l igação de 

antígeno biespecíficas que ligam BCMA e CD3 e seus 

usos.

[57]  Resumo : BCMA

BCMA

苷

BC M A

BCMA BCMA

BC M A C D3

[30]  Prioridade : 2015/08/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/206246

[21]  N.º : J/006465

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 Angel Group Co., Ltd.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-sh i, 

Shiga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910179180.7

Data de ped ido 2019/03/08 N.º de 

anúncio da concessão CN 110239793B 2022/08/16

[51]  Classificação : G06F17/00, G06F16/22

[54]  Título : 

 Pacote de cartões colecionáveis e método de fabricação 

do mesmo.

[57]  Resumo : 

(4)

(RM)

(4) (4)

I D(2) I D(2)

(DB) (1) ID(3) ID(3)

(1) (1) (4)

ID(3) (1) ID(2)

(RM)

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/03/11  Japão

N.º 2018-063103

[21]  N.º : J/006467

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 266

3 3

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 

100 2 102 202 402

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010585145.8

Data de ped ido 2020/06/23 N.º de 

anúncio da concessão CN 111739010B 2022/06/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6 T 7/ 0 0 ,  G 0 6 V2 0 /69, 

G06V10/80, G06V10/82, G06K9/62, G06N3/04

[54]  Título : 

 Método e d isposit ivo para detecção das célu las 

anormais circulantes.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/006468

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 Zhejiang Shimai Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

511 20  310000

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110994153.2

Data de ped ido 2019/12/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 113603783B 2022/07/12

[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 6 , 

A61K39/395, A61P35/00

[54]  Título : 酶

 Anticorpos biespecíficos cliváveis de protéase e seus 

usos.

[57]  Resumo : 

T

肽 Fv Fab

Fc

酶

C D3

CD3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/12/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/783 ,411

 2019/03/07  Estados Unidos da América

N.º 62/815,132

[21]  N.º : J/006469

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 Gilead Sciences, Inc.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , L , N , S , 

H , M E , V

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880015058.X

Data de pedido 2018/03/02 N.º de 

anúncio da concessão CN 110382503B 2022/07/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D495/04, C07D309/12, 

C07D493/10, A61K31/519, A61P3/00

[54]  Título : ACC

 P ro c e s so s pa ra prepa ra r i n ib idore s de AC C e 

formulários sólidos dos mesmos.

[57]  Resumo : I

-CoA 酶( ACC )

ACC

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/03/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/466,915

 2017/09/01  Estados Unidos da América

N.º 62/553,300

[21]  N.º : J/006470

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

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 M I T S U B I S H I  H E A V Y  I N D U S T R I E S 

E N V I R O N M E N T A L  &  C H E M I C A L 

ENGINEERING CO., LTD.

  Endereço : 4-2, Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL202080066334.2

Data de pedido 2020/09/17 N.º de 

anúncio da concessão CN 114424021B 2022/08/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G01B17/02 , G01N29/265, 

G01N29/28
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[54]  Título : 

 Dispositivo de medição de espessura de parede de 

tubo e sistema de medição de espessura de parede de 

tubo.

[57]  Resumo : 

3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/09/26  Japão N.º 

2019-175605

[21]  N.º : J/006472

[22]  Data de pedido : 2022/09/13

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 Oji Holdings Corporation

  Endereço : 7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-0061 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  ISHIKAWA Kotaro, 

 KASHIWAMURA Takuro,  KATO 

Takuya,  KOGA Toru,  ISHIK AWA 

Suguru

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880058953.X

Data de pedido 2018/09/11 N.º de 

anúncio da concessão CN 111065655B 2022/06/14

[51]  Classificação : C08B37/00, A61K31/737, A61P7/02

[54]  Título : 

 <<Pentosan polysulfate>> e método de produção de 

<<Pentosan polysulfate>>.

[57]  Resumo : 0.0 ％

6.0 ％ I

R

-COCH3 -SO3X R -SO3X X

X

n 1 30

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/09/12  Japão

N.º 2017-175133

[21]  N.º : J/006474

[22]  Data de pedido : 2022/09/13

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 EXOXEMIS, INC.

  Endereço : P.O. Box 7570, Little Rock, AR 72217, 

U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780032711.9

Data de ped ido 2017/04/13 N.º de 

anúncio da concessão CN 109414485B 2022/08/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 38/4 4,  A61K 33/0 0 , 

A61P31/04

[54]  Título : A 酶

 Composições e métodos de mieloperoxidase para 

inibição de lipopolissacarídeos e lipídio A.

[57]  Resumo : 酶

酶

A

[30]  Prioridade : 2016/05/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/342,382

[21]  N.º : J/006475

[22]  Data de pedido : 2022/09/13

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 Genmab A/S

  Endere ç o : K a lvebo d Br yg ge 43, DK-1560 

Copenhagen V, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

[72]  Inventor : R , I , P

, J , P

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680054638.0
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Data de pedido 2016/07/14 N.º de 

anúncio da concessão CN 108368172B 2022/06/14

[51]  Classificação : C07K16/28, C07K16/32

[54]  Título : CD3

 Anticorpos CD3 humanizados ou quiméricos.

[57]  Resumo : CD3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/07/15  Dinamarca

N.º PA201500414

 2015/07/15  Dinamarca N.º PA201500413

 2015/07/16  Dinamarca N.º PA201500416

 2016/01/08  União Europeia N.º PCT/

EP2016/050296

[21]  N.º : J/006476

[22]  Data de pedido : 2022/09/13

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 PATECH FINE CHEMICALS CO., LTD.

  Endereço : 420 1 41

 41, Alley 1, Lane 420, Guangfu S. Road, Da’an Dist., 

Taipei City 10695, Taiwan, China

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201510139754.X

Data de pedido 2015/03/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 106147924B 2022/07/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C10M105/38, C10M169/04, 

C10N20/02, C10N40/30

[54]  Título : 

 Óleo de máquina para refrigeração.

[57]  Resumo : 

(A)

C4-10 C5-10

(Polyol Ester(POE)) (B)

(A) C4-10

C5-10

(A) (C) (A)

(B) C5-10

[21]  N.º : J/006478

[22]  Data de pedido : 2022/09/13

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 President and Fellows of Harvard College

  Endereço : 17 Quincy Street, Cambridge, MA 

02138

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 Eisai R&D Management Co., Ltd.

  Endereço : 4-6-10 Koish ikawa, Bunkyo-ku, 

Tokyo, 112-8088

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : Y , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880033165.5

Data de ped ido 2018/04/03 N.º de 

anúncio da concessão CN 110831946B 2022/06/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D493/22 , A61P35/0 0, 

A61K31/357

[54]  Título : 

 Compostos macrocíclicos e seus usos.

[57]  Resumo : 

CAF( ) (1)

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/04/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/482,030

 2017/06/29  Estados Unidos da América

N.º 62/526,677

 2017/11/15  Estados Unidos da América

N.º 15/814,105

 2017/11/15  Estados Unidos da América

N.º 62/586,416

[21]  N.º : J/006479

[22]  Data de pedido : 2022/09/13

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 ARGENX BVBA
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  Endereço : Industriepark Zwijnaarde 7, 9052 

Gent, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[73]  Titular : 

 UNIVERSITY OF BERN

  E n d e r e ç o  :  V e r w a l t u n g s d i r e k t i o n 

Hochschulstrasse 6, 3012 Bern, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : H  DE HAARD, Hans, S

 FUNG, Samson, N  LEUPIN, Nicolas, L

 VA N ROM PA EY, Luc, A  

OCHSENBEIN, Adrian, C  RIETHER, Carsten

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980082377.7

Data de ped ido 2019/12/18 N.º de 

anúncio da concessão CN 113226317B 2022/08/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/496, A61K39/395, 

A61P35/00, C07D471/04, C07K16/28

[54]  Título : CD70

BCL-2

 Terapia de combinação de CD70 e venetoclax como 

inibidor de BCL-2, para tratar leucemia mielóide 

aguda.

[57]  Resumo : 

(A M L)

CD70 BCL-2

[30]  Prioridade : 2018/12/18  Reino Unido

N.º 1820582.3

 2019/08/01  Reino Unido N.º 1911007.1

 2019/12/04  Reino Unido N.º 1917701.3

[21]  N.º : J/006480

[22]  Data de pedido : 2022/09/13

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N , E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680068739.3

Data de ped ido 2016/09/09 N.º de 

anúncio da concessão CN 108348422B 2022/06/21

[51]  Classificação : A61K8/36, A61K8/92, A61K8/02, 

A61Q17/04, A61Q19/00

[54]  Título : 

 Métodos e composições para o tratamento da pele.

[57]  Resumo : 

per1 per1

ω-6

[30]  Prioridade : 2015/09/24  Estados Unidos 

da América N.º 14/864207

[21]  N.º : J/006482

[22]  Data de pedido : 2022/09/15

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 GANNEX PHARMA CO., LTD.

  Endereço : 

665 3   200120

 Floor 3, 665 Zhangjiang Road, Shanghai Free Trade 

Zone Shanghai 200120, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  YANG, Bailing, 

 GU DM U N DSSON, K r i s t ja n,  

DONG, Liuyu,  CHEN, James

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011083652.8

Data de ped ido 2020/10/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 112891348B 2022/06/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : A61K31/4439, A61K31/501, 

A61K31/427, A61K31/497, A61K31/42, A61K31/455, 

A61P31/20, C07D413/12, C07D417/12, C07D261/08

[54]  Título : -萘-

 Uso e composições farmacêuticas dos der ivados 

fenilisoxazolil metileno-naftaleno-éter.

[57]  Resumo : (I)

-萘- HBV

(I) -萘-

H BV (I)

-萘-

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/12/03  China

N.º PCT/CN2019/122595

[21]  N.º : J/006483

[22]  Data de pedido : 2022/09/15

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.
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  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D , B H , J J , R L

, P , R , P , E

, , R H C

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201580050126.2

Data de pedido 2015/09/14 N.º de 

anúncio da concessão CN 107074860B 2022/07/15

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D475/06, C07D295/135, 

C07D239/47, C07D239/34, C07D239/60, C07D239/545

[54]  Título : TOLL

 Métodos de preparação de moduladores de receptores 

semelhantes a TOLL.

[57]  R e s u m o :  4 - -2 -

-8-(3-(吡 -1- )苄 )-7,8- -6(5H)-

[30]  Prioridade : 2014/09/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/051,044

[21]  N.º : J/006484

[22]  Data de pedido : 2022/09/15

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

1

A 8 401  215123

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011378153.1

Data de ped ido 2019/01/18 N.º de 

anúncio da concessão CN 112442031B 2022/07/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/519, 

A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : KRASG12C 吡

 Derivados de pirimidina fundida com piridona usados 

como inibidor de proteína mutante KRAS G12C.

[57]  Resumo : KRAS G12C

(I)

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/01/19  China

N.º 201810055396.8

 2018/06/29  China N.º 201810712103.9

[21]  N.º : J/006486

[22]  Data de pedido : 2022/09/16

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 Guangdong Jiuke Medical Equipment Co., Ltd.

  Endereço : 511446 

383  1 1002

 Room 1002, Office Building 1, No. 383 North Panyu 

Avenue, Nancun Town, Panyu District Guangzhou, 

Guangdong 511446 (CN)

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111344551.6

Data de ped ido 2021/11/15 N.º de 

anúncio da concessão CN 113786273B 2022/07/19

[51]  Classificação : A61F5/00, A61F5/56

[54]  Título : 

 Suporte de expansão do músculo queixo-língua para 

melhorar a hipopneia do trato respiratório.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006487

[22]  Data de pedido : 2022/09/16

[24]  Data de despacho : 2022/10/27
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[73]  Titular : 

 Oji Holdings Corporation

  Endereço : 7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-0061 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  ISHIKAWA Kotaro, 

 KASHIWAMURA Takuro,  KATO 

Takuya,  KOGA Toru,  ISHIK AWA 

Suguru

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780094371.2

Data de pedido 2017/08/31 N.º de 

anúncio da concessão CN 111065654B 2022/08/26

[51]  Classificação : C08B37/00

[54]  Título : 

 Método de produção de pentosano polissulfato.

[57]  Resu mo : 

1

2 1

2

pH 

11

[21]  N.º : J/006489

[22]  Data de pedido : 2022/09/16

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

  E ndere ç o : 300 T h i rd St re et, C a mbr idge, 

Massachusetts 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T , A , V , M

, K G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680057293.4

Data de ped ido 2016/07/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 108138182B 2022/08/19

[51]  Classificação : C12N15/113

[54]  Título : (TTR)iRNA

TTR

 Composições de iRNA de transtirretina (TTR) e 

métodos de uso das mesmas para o tratamento ou 

prevenção de doenças associadas à TTR.

[57]  R e s u m o : 

(T TR) iR NA iR NA

iRNA TTR

[30]  Prioridade : 2015/07/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/199,563

 2016/01/27  Estados Unidos da América

N.º 62/287,518

[21]  N.º : J/006490

[22]  Data de pedido : 2022/09/19

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 JACOBIO PHARMACEUTICALS CO., LTD.

  Endereço : 

88 5 2  101111

 Unit 2, Building 5, BYBP, No.88 Kechuang Street 6th, 

Business Development Area Daxing, Beijing 101111, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  I nventor :  YA NG, Hong wei,  

ZHOU, Rui,  ZHOU, Liang,  SUN, Xin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110519510.X 

Data de pedido 2019/07/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 113248497B 2022/08/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/496, 

A61P35/00

[54]  Título : FGFR4

 Derivados de anel condensado usado como inibidor de 

FGFR4.

[57]  Resumo : (R)-N-(5- -4-((1-(

) -2- ) )吡 -2- )-7- -6-((4- -2-

嗪-1- ) )-3 4- -1 8-萘 -1(2H)-

FGFR4

[30]  Pr ior idade : 2018/07/27  China

N.º PCT/CN2018/097450

[21]  N.º : J/006491

[22]  Data de pedido : 2022/09/19

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 Kangpu Biopharmaceuticals, Ltd.

  Endereço : 

780 818  201203

 780 Cailun Road, Suite 818, Zhangjiang Hi-Tech Park, 

Pudong New Area, Shanghai 201203, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LEE, Wen-Cherng,  

LIAO, Baisong,  ZHANG, Lei

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880011566.0 
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Data de pedido 2018/02/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 110291065B 2022/08/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D209/48, C07D209/49, 

C 0 7 D 2 0 9 / 5 6 ,  C 0 7 D 4 0 1 / 0 8 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 0 3 5 , 

A61K31/4439, A61P37/02

[54]  Título : 吲哚

 N o v o d e r i v a d o d e i s o i n d o l i n a ,  c o m p o s i ç ã o 

farmacêutica e aplicação do mesmo.

[57]  Resumo : 吲哚

I

P DE4

TN F-α

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/02/28  China

N.º 201710112364.2

 2017/08/22  China N.º 201710725987.7

[21]  N.º : J/006494

[22]  Data de pedido : 2022/09/19

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço :  279 

200245

 279 Wenjing Road, Minhang Distr ict, Shanghai, 

200245, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980039246.0

Data de pedido 2019/08/21 N.º de 

anúncio da concessão CN 112262136B 2022/06/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D403/04, C07D207/33, 

C07D237/00

[54]  Título : 吡 嗪

 Um método de preparação de composto de pirrolo- 

-amino-piridazinona e um intermediário do mesmo.

[57]  Resumo : 吡 嗪

[30]  Pr ior idade : 2018/08/22  China

N.º 201810958690.X

[21]  N.º : J/006495

[22]  Data de pedido : 2022/09/19

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

199

 No.199 Liangjing Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, 

Pudong New Area, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  ZENG, Qingbei,  QI, 

Changhe,  TSUI, Honchung,  YANG, 

Zhenfan,  ZHANG, Xiaolin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010656938.4

Data de ped ido 2019/09/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 111635408B 2022/07/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, C07D519/00, 

A61K31/519, A61K31/5377, A61P35/00

[54]  Título : -

 Compostos de triazolo-pirimidina e seus usos.

[57]  Resumo : 苷 ( A1 A2

A2a) -

苷 (A R)

NSC L C RCC

[30]  Prioridade : 2018/09/12  China N.º 

PCT/CN2018/105220

[21]  N.º : J/006496

[22]  Data de pedido : 2022/09/19

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça
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[72]  Inventor : S , G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780077539.9

Data de ped ido 2017/12/14 N.º de 

anúncio da concessão CN 110072863B 2022/08/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D487/04, 

C07D498/04, C07D519/00, A61P29/00, A61K31/55, 

A61K31/553

[54]  Título : RIP1 酶

 Inibidores de quinase de RIP1 e métodos de uso dos 

mesmos.

[57]  Resumo : RIP1 酶

[30]  Prioridade : 2016/12/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/435,567

[21]  N.º : J/006497

[22]  Data de pedido : 2022/09/19

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 ROCHE GLYCART AG

  Endereço : Wagistrasse 18 CH-8952 Schlieren, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : T , C , E , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910108288.7

Data de ped ido 2013/08/06 N.º de 

anúncio da concessão CN 109705218B 2022/07/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C12N15/13, 

C12P21/02 , A61K39/395, A61P1/16, A61P31/20, 

A61P35/00

[54]  Título : ASGPR

 Anticorpos ASGPR e usos dos mesmos.

[57]  Resumo : 

(ASGPR)

苷 苷

[30]  Prioridade : 2012/08/09  Estados Unidos 

da América N.º 61/681,239

[21]  N.º : J/006499

[22]  Data de pedido : 2022/09/19

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 M I T S U B I S H I  H E A V Y  I N D U S T R I E S 

ENGINEERING, LTD.

  Endereço : 3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa 220-8401, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980038734.X

Data de pedido 2019/07/08 N.º de 

anúncio da concessão CN 112261985B 2022/09/02

[51]  Classificação : B01D53/88, B01J35/04, F23J15/00

[54]  Título : 

 Método para retirar a unidade catalisadora e o reactor 

catalítico.

[57]  Resumo : 

0.2MPa

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/07/13  Japão

N.º 2018-133341

[21]  N.º : J/006500

[22]  Data de pedido : 2022/09/20

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, CH-4070 

Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : B , L , E

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680076936.X

Data de pedido 2016/12/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 108472379B 2022/06/21

[51]  Classificação : A61K47/40, A61K47/26, A61K9/08, 

A61K39/395

[54]  Título : 

 Formulações com degradação reduzida de polisorbato.

[57]  Resumo : 
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肽

肽

[30]  Prioridade : 2015/12/30  Estados Unidos 

da América N.º 62/272,965

[21]  N.º : J/006501

[22]  Data de pedido : 2022/09/20

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080-4990, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 215 First Street, Suite 200, Cambridge, 

Massachusetts 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : P , S , F A , S

, V H–W , J , K W , F

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780045651.4

Data de ped ido 2017/05/24 N.º de 

anúncio da concessão CN 109476641B 2022/07/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, C07D405/14, 

C07D413/14, C07D409/14, C07D413/04, C07D413/10, 

C07D243/14, C07D417/14, C07D471/04, C07D487/04, 

C07D267/14, A61K31/5513, A61K31/553, A61K31/475, 

A61P35/00

[54]  Título : CBP/EP300

 Inibidores heterocíclicos de CBP/EP300 e seu uso no 

tratamento do cancro.

[57]  Resumo : (I) (II)

(I) R1-R4 (I I) R5-R6

CBP /

EP300 (I) (I I)

CBP / EP300

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/05/24  China

N.º PCT/CN2016/083124

[21]  N.º : J/006502

[22]  Data de pedido : 2022/09/20

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 赛

 NIACET CORPORATION

  Endereço : 400 47th Street, Niagara Falls, New 

York 14304 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980067598.7

Data de ped ido 2019/09/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 113163760B 2022/07/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A01N37/0 2 ,  A01N37/0 8 , 

A01N37/10, A01P3/00

[54]  Título : 

 Método de in ibição de fungos em plantas v ivas 

utilizando ácidos carboxílicos e seus sais.

[57]  Resumo : 

(I) R H Ph Ar C1-C60

(I)

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/10/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/746,197

[21]  N.º : J/006503

[22]  Data de pedido : 2022/09/21

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 CROWN BIOSCIENCE, INC. (TAICANG)

  Endereço : 

6  215400

 No. 6 Beijing West Road, Ta icang City, J iangsu 

Province, P.R. China 215400

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  SUN, Ziyong,  MA, 

Wencui,  MA, Hongli,  NIU, Qian (Nicole), 

 J I N, Yi ng,  Y U, Wen,  Z H A NG, 
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Hua n hua n,  WA NG, C hengcheng,  

WANG, Yangzhou,  WERY, Jean Pierre

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110373640.7

Data de ped ido 2021/04/07 N.º de 

anúncio da concessão CN 113045661B 2022/06/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C12N15/13, 

A61K45/06, A61K39/395, A61K31/436, A61P35/00, 

A61P37/02 , A61P29/00, A61P31/00, A61P35/02 , 

G01N33/68, G01N33/577

[54]  Título : CD4

 Novos anticorpos anti-CD4.

[57]  Resumo : CD4

苷

[21]  N.º : J/006504

[22]  Data de pedido : 2022/09/21

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[73]  Titular : 

 Ascendis Pharma Growth Disorders A/S

  Endereço : Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, 

Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

[72]  Inventor : H , U , K , F

, T , F

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780006104.5

Data de pedido 2017/01/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 108472383B 2022/07/01

[51]  Classificação : A61K47/60, A61P19/00

[54]  Título : NPR-C CNP

 Agonista CNP de liberação controlada tendo afinidade 

com NPR-C baixa.

[57]  Resumo : NPR-C

CNP CNP

[30]  P r ior id ade : 2016/01/08  Un i ão 

Europeia N.º 16150633.2

 2 0 16 / 0 7/ 1 3  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 16179292.4

 2 0 16 / 0 9 / 2 9  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 16191480.9

[21]  N.º : J/006505

[22]  Data de pedido : 2022/09/21

[24]  Data de despacho : 2022/10/27

[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 ZL201680032818.9

Data de ped ido 2016/09/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 107635995B 2022/08/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, C07D519/00, 

A61K31/407, A61P27/02

[54]  Título : ATX

 Compostos bicíclicos como inibidores ATX.

[57]  Resumo : (I)

R1 R2 R9 Y W m n p q

  Figura : 

[30]  P r ior id ade : 2015/09/24  Un i ão 

Europeia N.º 15186645.6

更正

Rectificações

 

Processo n.º

 

Item da rectificação

 

Onde se lê

 

Deve ler-se

N/184653 2022 10 19 42

Decisão judicial (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 

2022)

Data de trânsito em julgado: 

2022/09/26

Data de trânsito em julgado: 

2022/09/15
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應各申請人／權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

 

Processo n.º

 

Item da rectificação

 

Onde se lê

 

Deve ler-se

N/000232

N/000236

2021 10 20 42

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 42, II 

Série, de 20 de Outubro de 2021)

LAUREL FASHION PTD. LTD. LAUREL FASHION PTE. LTD.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 28 de Outubro de 2022. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $ 427,387.00
(Custo desta publicação $ 427 387,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Aviso 

Despacho n.º 28/DAF/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 di-
recção e chefia), e da alínea 7) do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 18/2011 (Organização e funcionamento da 
Direcção dos Serviços de Turismo), alterado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 41/2020, determino:

1. É delegada na chefe do Departamento de Promoção Tu-
rística, Fok Wai Lan Betty, na chefe do Departamento de Pla-
neamento e Desenvolvimento da Organização, Ma U Leng, na 
chefe do Departamento de Comunicação e Relações Externas, 
Lau Fong Chi, na chefe do Departamento do Produto Turístico 
e Eventos, Si Tou Lam Lai, bem como na chefe do Depar-
tamento de Formação e Controlo da Qualidade, Leong Mei 
Choi, a competência para a prática dos seguintes actos:

1) Assinar comunicações de serviço, transmitindo decisões 
superiormente tomadas, exceptuando as dirigidas ao Gabinete 
do Chefe do Executivo, Assembleia Legislativa, Gabinetes do 
Presidente do Tribunal de Última Instância e dos Secretários, 
Comissariado contra a Corrupção, Comissariado de Auditoria, 
Gabinete do Procurador, Serviços de Polícia Unitários e Servi-
ços de Alfândega;

2) Assinar expediente relativo à satisfação de pedidos de 
informação que não impliquem a assumpção de quaisquer 
compromissos e encargos para o serviço, com exclusão das ma-
térias confidenciais;

旅 遊 局

通 告

28/DAF/2022

15/2009

26/2009

41/2020

18/2011
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頴

3) Assinar qualquer outra correspondência que possa classi-
ficar-se de rotina da respectiva subunidade;

4) Autorizar o gozo de férias, em conformidade com o cor-
respondente mapa de férias, a respectiva antecipação, ou adia-
mento a pedido do trabalhador, bem como a justificação de 
faltas do pessoal afecto à respectiva subunidade de acordo com 
a legislação em vigor, com excepção do pessoal de chefia;

5) Decidir sobre as justificações de irregularidade de marca-
ção do ponto do pessoal afecto à respectiva subunidade;

6) Gerir a aplicação do regulamento do horário flexível ao 
pessoal afecto à respectiva subunidade;

7) Confirmar o número de horas de trabalho extraordinário 
efectivamente prestado pelos trabalhadores afectos à respecti-
va subunidade;

8) Autorizar o gozo da compensação por dedução posterior 
no período normal de trabalho, ao pessoal afecto à respectiva 
subunidade, por motivo do trabalho extraordinário;

9) Autorizar a requisição de material destinado ao uso cor-
rente no âmbito da respectiva subunidade;

10) Gerir e confirmar as viaturas distribuídas à respectiva 
sub unidade, mantendo os registos do uso do veículo actualiza-
dos e remetê-los, mensalmente, ao Departamento Administra-
tivo e Financeiro.

2. É delegado na chefe da Divisão de Mercados, Vong Lai 
Kuan, na chefe da Divisão de Publicidade e Produção, Chen 
Yuan Yuan, na chefe da Divisão de Relações Públicas, Lam 
Tong Hou, no chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, 
Leong Fo Meng, no chefe da Divisão de Informática, Choi 
Cheong Hong, na chefe da Divisão do Produto Turístico, Ip 
Weng San, no chefe da Divisão do Turismo de Negócios e 
Eventos, Lam In Kit, bem como na chefe da Divisão de Gestão 
de Instalações, Lei Wan Wai a competência para a prática dos 
seguintes actos:

1) Autorizar o gozo de férias, em conformidade com o cor-
respondente mapa de férias, bem como a justificação de faltas 
do pessoal afecto à respectiva subunidade de acordo com a 
legislação em vigor;

2) As competências previstas nas alíneas 5), 6), 9) e 10) do n.º 1.

3. É delegado no chefe do Departamento de Licenciamento e 
Inspecção, Chong Cheok Ip, a competência para a prática dos 
seguintes actos: 

1) Emitir os pareceres no âmbito de processos de licencia-
mento de obras da Direcção dos Serviços de Solos e Constru-
ção Urbana, relativos a estabelecimentos por lei sujeitos ao 
licenciamento da Direcção dos Serviços de Turismo;

2) Emitir os pareceres no âmbito de processos de licencia-
mento de obras da Direcção dos Serviços de Solos e Constru-
ção Urbana, de demolição de obra ilegal ou de realização de 
obras de modificação, relativos a prédios ou fracções autóno-
mas utilizados para prestação ilegal de alojamento;



17264    46   2022  11  16 

1 8/2021

 

2 16/96/M

3 10/2003 47/98/M

OK

4 42/2004 25/2016

48/98/M

 

 

3) Apreciar e decidir pedidos, petições e exposições no âm-
bito da actividade licenciadora, relativos a:

(1) Estabelecimentos da indústria hoteleira, restaurantes, es-
tabelecimentos de refeições simples, quiosques da área de res-
tauração, bares e salas de dança, regulados pela Lei n.º 8/2021, 
excepto os pedidos de abertura, de alteração do projecto auto-
rizado, de alteração da denominação e de reclassificação;

(2) Restaurantes, salas de dança e bares, regulados pelo 
Decreto-Lei  n.º 16/96/M, de 1 de Abril, excepto os pedidos de 
abertura, de alteração do projecto autorizado, de alteração da 
denominação e de reclassificação;

(3) Estabelecimentos de saunas e massagens, estabeleci-
mentos do tipo «health club» e «karaoke», regulados pelo 
Decreto-Lei n.º 47/98/M, de 26 de Outubro, alterado pela Lei 
n.º 10/2003, excepto os pedidos de abertura, de alteração do 
projecto autorizado e de alteração da denominação;

(4) Agências de viagens reguladas pelo Decreto-Lei 
n.º 48/98/M, de 3 de Novembro, alterado pelos Regulamentos 
Administrativos n.os 42/2004 e 25/2016, excepto os pedidos de 
abertura de sucursais e balcões e de mudança de localização.

4) Apreciar e decidir a emissão, renovação, bem como as 
2.as vias dos cartões de identificação dos guias turísticos, dos 
candidatos a guias turísticos e dos transferistas, bem como a 
alteração de dados constante desses cartões;

5) Assinar licenças, autorizações provisórias de funciona-
mento e cartões de identificação emitidos pela Direcção dos 
Serviços de Turismo, excepto tratando-se da primeira emissão 
de licenças e autorizações provisórias de funcionamento;

6) Homologar os autos de vistoria em que a Direcção dos 
Serviços de Turismo intervém, excepto os respeitantes a pedi-
dos de abertura de estabelecimento;

7) Homologar os autos de notícia da DST e designar, nos 
processos sancionatórios a instaurar pela Divisão de Inspec-
ção, o respectivo instrutor;

8) Assinar os mandados de notificação no âmbito das acções 
de fiscalização efectuadas pela Direcção dos Serviços de Turis-
mo;

9) Apreciar os autos de vistoria e os relatórios de inspecção 
elaborados no âmbito das acções de fiscalização da Direcção 
dos Serviços de Turismo;

10) Apreciar e decidir as queixas recebidas no âmbito da ac-
tividade licenciadora e fiscalizadora da Direcção dos Serviços 
de Turismo;

11) Passar certidões relativas à cobrança coerciva;

12) As competências previstas nas alíneas 1) a 10) do n.º 1.

4. É delegada no chefe da Divisão de Licenciamento, Wong 
Iok Tong, a competência para a prática dos seguintes actos: 

1) Apreciar e decidir os pedidos de suspensão da actividade 
e de reabertura dos estabelecimentos referidos na alínea 3) do 
n.º 3;
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2) Apreciar, decidir e arquivar os pedidos por desistência do 
procedimento ou por renúncia aos direitos apresentados pelos 
interessados;

3) Apreciar e decidir a renovação e emissão de 2.ª via dos 
cartões de identificação dos guias turísticos, dos candidatos a 
guias turísticos e dos transferistas, bem como a alteração de 
dados constante desses cartões;

4) Assinar os cartões de identificação emitidos pela Direcção 
dos Serviços de Turismo;

5) Assinar o seguinte expediente:

(1) Relativo à actividade licenciadora da Direcção dos Servi-
ços de Turismo, se for dirigido a outros serviços intervenientes 
no processo ou se consistir em dar conhecimento, aos interes-
sados, de pareceres de outros Serviços;

(2) Relativo às competências referidas nas alíneas 1) a 3) do n.º 4.

6) As competências previstas nas alíneas 5), 6), 9) e 10) do n.º 1 
e na alínea 1) do n.º 2.

5. É delegado no chefe da Divisão de Inspecção, Choi Chi 
Fong, a competência para a prática dos seguintes actos:

1) A competência prevista na alínea 9) do n.º 3;

2) A competência prevista na alínea 10) do n.º 3, caso as quei-
xas digam respeito a restaurantes, estabelecimentos de refei-
ções simples, quiosques da área de restauração, bares, salas de 
dança, estabelecimentos de saunas e massagens, estabelecimentos 
do tipo «health club» e estabelecimentos do tipo «karaoke»;

3) Assinar o expediente:

(1) Relativo à actividade fiscalizadora da Direcção dos Servi-
ços de Turismo, se for dirigido a outros serviços para pedido de 
informações ou se consistir em dar conhecimento, aos interes-
sados, de pareceres de outros serviços;

(2) Relativo às competências referidas na alínea 2) do n.º 5.

4) As competências previstas nas alíneas 5), 6), 9) e 10) do n.º 1 
e na alínea 1) do n.º 2.

6. É delegada na chefe do Departamento Administrativo e 
Financeiro, Daniela de Souza Fão, as competências para a prá-
tica dos seguintes actos:

1) Assinar ofícios dirigidos a serviços e entidades públicas ou 
privadas, desde que referentes a assuntos de pessoal e financei-
ros que possam qualificar-se de rotina, bem como o expediente 
destinado a pedidos de empréstimo e mudança de contas ban-
cárias a pedido dos trabalhadores dos serviços públicos;

2) Verificar e visar as requisições dirigidas à Direcção dos 
Serviços de Correios e Telecomunicações para envio de corres-
pondência oficial; 

3) Proceder ao encaminhamento de correspondência entrada 
nos serviços, respeitante a assuntos de rotina dos mesmos; 

4) Verificar e assinar os documentos de receitas, do Or-
çamento da Região Administrativa Especial de Macau e do 
Fundo de Turismo, nomeadamente a escrituração das receitas 
cobradas pelo Fundo de Turismo; 
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79/DIR/2013 11/DIR/2014

14/DAF/2019 22/DAF/2020 25/

DAF/2020 35/DAF/2020 49/DAF/2020

5) Assinar guias de apresentação; 

6) Verificar e visar guias de entrega;

7) Assinar declarações e quaisquer documentos similares, 
comprovativos da situação jurídico-funcional;

8) Assinar declarações e quaisquer documentos similares, 
comprovativos da situação remuneratória; 

9) Assinar os cartões de acesso aos cuidados de saúde dos 
trabalhadores do serviço;

10) Autorizar a informação relativa às alterações jurídico-
-funcionais dos trabalhadores destes Serviços, para efeitos de 
inscrição, actualização e registo de abonos e descontos fixos 
mensais;

11) Autorizar o pagamento de despesas a suportar pelo Or-
çamento da Região Administrativa Especial de Macau que 
tenham sido previamente autorizadas;

12) Verificar e visar as requisições dirigidas à Direcção dos 
Serviços de Finanças respeitantes às propostas de despesas a 
suportar pelo Orçamento do PIDDA que tenham sido previa-
mente autorizadas;

13) Verificar e visar as requisições às entidades fornecedoras 
de bens e serviços, cujas despesas sejam suportadas pelo Or-
çamento da Região Administrativa Especial de Macau e cujas 
propostas de despesas tenham sido previamente autorizadas; 

14) Verificar e visar as facturas ou outros documentos com-
provativos respeitantes às despesas a suportar pelo Orçamento 
Privativo do Fundo de Turismo, Orçamentos da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau e do PIDDA que tenham sido 
previamente autorizadas; 

15) Autorizar a progressão dos trabalhadores;

16) As competências previstas nas alíneas 1) a 10) do n.º 1.

7. É delegada na chefe do Departamento Administrativo e 
Financeiro, Daniela de Souza Fão, e no chefe da Divisão Fi-
nanceira, Cheng, Lammers, a competência conjunta para emi-
tir os meios de pagamento, desde que as respectivas despesas 
sejam suportadas pelo Orçamento da Região Administrativa 
Especial de Macau e hajam autorização prévia.

8. São delegadas na chefe da Divisão Administrativa e de 
Gestão de Recursos Humanos, Ip Ka I, as competências pre-
vistas nas alíneas 5), 6), 9) e 10) do n.º 1, na alínea 1) do n.º 2, e 
nas alíneas 2), 6), 9) e 13) do n.º 6.

9. São delegadas no chefe da Divisão Financeira, Cheng, 
Lammers, as competências previstas nas alíneas 5), 6), 9) e 10) 
do n.º 1, na alínea 1) do n.º 2, e nas alíneas 4), 12) e 14) do n.º 6.

10. A presente delegação de competências é feita sem prejuí-
zo dos poderes de avocação e superintendência.

11. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das cabe recurso administrativo necessário. 

12. São revogados os Despachos da Direcção dos Serviços 
de Turismo n.os 79/DIR/2013, 11/DIR/2014, 14/DAF/2019, 
22/DAF/2020, 25/DAF/2020, 35/DAF/2020 e 49/DAF/2020.
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13. São ratificados os actos praticados pelos delegados e os seus 
substitutos no âmbito da presente delegação de competências.

 14. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação. 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 8 de Novembro de 
2022. 

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 12 095,00)

 

 $12,095.00
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE 

COMERCIALIZAÇÃO

Avisos

Deliberação n.º 01/FDIC/2022

O Conselho Administrativo do Fundo de Desenvolvimento 
Industrial e de Comercialização, reunido na sessão do dia 9 de 
Novembro de 2022, deliberou, de harmonia com o disposto no 
n.º 3 do artigo 13.º do Regulamento Administrativo n.º 46/2022, 
o seguinte:

1. É delegada no presidente Tai Kin Ip e no seu substituto 
legal a competência para autorizar despesas até ao limite de 
50 000 patacas.

2. Os actos praticados no uso da delegação referida no núme-
ro anterior devem ser ratificados na primeira reunião do Con-
selho Administrativo que se seguir à sua prática.

3. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, no 
âmbito da presente delegação, desde o dia 25 de Outubro de 
2022.

4. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação, sem prejuízo do disposto no número anterior. 

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, 
aos 9 de Novembro de 2022.

O Conselho Administrativo:

O Presidente: Tai Kin Ip. 

O Vogal, substituto, Lam Hoi Kin; 

O Vogal: Che Weng Keong;

O Vogal: Antonio Leung; e

A Vogal: Lo Cheok Peng.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

Despacho n.º 01/PCA/2022 

Nos termos do artigo 14.º do Regulamento Administrativo 
n.º 46/2022, do artigo 1.º da Lei n.º 15/2009 e do artigo 23.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, determino o seguinte: 

1. Delego nos membros do Conselho Administrativo, Chan 
Weng Tat, Che Weng Keong, Leung Antonio a competência 
para assinar correspondência e expediente necessário à mera 
instrução dos processos e à execução das decisões, com excep-
ção do expediente dirigido aos Gabinetes do Chefe do Exe-
cutivo, dos Secretários e do Presidente do Tribunal de Última 
Instância, ao Ministério Público, ao Gabinete do Procurador e 
a instituições bancárias.

2. Delego no membro do Conselho Administrativo, Leung 
Antonio a competência para assinar guia Modelo R de repo-

工 商 業 發 展 基 金

通 告

01/FDIC/2022

46/2022

 $1,734.00

01/PCA/2022

46/2022 15/2009

26/2009
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R

M/B M/3 RF

 

 $1,768.00

司 法 警 察 局

名 單

A

  

1.º 00484  ................................................... 71.98 

2.º 00050  ................................................... 67.58 

3.º 00338  ................................................... 65.86 

4.º 00293  ................................................... 65.78 

5.º 00095  ................................................... 65.65 

6.º 00469  ................................................... 61.66 

7.º 00417  ................................................... 58.33 

8.º 00375  ................................................... 52.06 

9.º 00056 啓  ................................................... 52.00 

10.º 00104  ................................................... 51.53 

11.º 00032  ................................................... 51.00 

sições abatidas nos pagamentos, guia Modelo M/B de receita 
eventual e guia modelo M/3 RF da cobrança coerciva efectua-
da pela Repartição das Execuções Fiscais.

3. Na ausência, falta ou impedimento dos titulares dos car-
gos, as delegações previstas no presente despacho são exercidas 
por quem os substitua.

4. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência. 

5. As competências ora delegadas são insusceptíveis de sub-
delegação. 

6. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito das competências ora delegadas, desde 25 de Outubro 
de 2022.

7. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação. 

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, 
aos 9 de Novembro de 2022.

O Presidente do Conselho Administrativo, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 768,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Listas

De classificação final dos candidatos ao concurso externo, de 
prestação de provas, para a admissão dos candidatos conside-
rados aptos, com destino à frequência de estágio, com vista ao 
preenchimento de cinco lugares de técnico superior de ciências 
forenses de 2.ª classe, 1.º escalão, área de provas materiais, da 
carreira de técnico superior de ciências forenses, do grupo de 
pessoal do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 23, II Série, de 9 de Junho de 2021:

A) Candidatos aprovados:

Recibo n.º  Nome valores

1.º 00484 LOK IAN SAM.................................... 71,98

2.º 00050 CHAN SUT SAM ............................... 67,58

3.º 00338 LO CHI KEONG ................................ 65,86

4.º 00293 CHOI KA TONG ................................ 65,78

5.º 00095 PANG NGOU IN ................................ 65,65

6.º 00469 WONG WAI SAN ............................... 61,66

7.º 00417 TAI CHI CHON .................................. 58,33

8.º 00375 SOU KA HOU ..................................... 52,06

9.º 00056 TOU KAI IP ......................................... 52,00

10.º 00104 WONG KENG IENG ......................... 51,53

11.º 00032 LAO KUAN LEOK ............................ 51,00
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B 599

823

23/2017 14/2016

  

   

    

 $2,482.00

A

 

1.º  .................................................................... 74.15 

2.º  .................................................................... 72.65 

3.º  .................................................................... 72.35 

4.º  .................................................................... 71.27 

5.º  .................................................................... 69.51 

6.º  .................................................................... 69.19 

7.º 煊 .................................................................... 69.17 

8.º  .................................................................... 69.08 

9.º  .................................................................... 68.44 

10.º  .................................................................... 68.24 

11.º  .................................................................... 68.03 

12.º  .................................................................... 67.97 

13.º  .................................................................... 67.96 

14.º  .................................................................... 67.62 

15.º  .................................................................... 67.49 

16.º  .................................................................... 67.35 

B) Candidatos excluídos: 599 pessoas.

A lista dos candidatos excluídos encontra-se afixada, para 
consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão 
do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau. 

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
os candidatos podem interpor recurso para a entidade que au-
torizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, con-
tados do dia seguinte à data da publicação da presente lista no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

 (Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 1 de Novembro de 2022).

Polícia Judiciária, aos 25 de Outubro de 2022.

O Júri, 

Presidente: Luis Leong, subdirector.

Vogais: Chio Tak Iam, chefe de departamento; e

Wong Chon Lan, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 2 482,00)

De classificação final dos investigadores criminais estagiá-
rios, com vista ao preenchimento de quarenta lugares de inves-
tigador criminal de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal 
de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciária, aber-
to por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 25 de Abril de 
2018:

A) Investigadores criminais estagiários aprovados:

 Nome valores

1.º Mak Ka Chon............................................................ 74,15 

2.º Tong Ka Kei .............................................................. 72,65 

3.º Cheong Kuok Chon ................................................. 72,35 

4.º Cristiano Vinicio Conceição da Rosa ................... 71,27 

5.º Se Chi Wai ................................................................. 69,51 

6.º Cheang Un Chi ......................................................... 69,19 

7.º Chan Ka Hun ............................................................ 69,17 

8.º Ng Chi Hei ................................................................. 69,08 

9.º Ng Hoi Ian ................................................................. 68,44 

10.º Chan Weng In ........................................................... 68,24 

11.º Wong Man Hin ......................................................... 68,03 

12.º Lao Ka Weng ............................................................ 67,97 

13.º Choi Tak Meng ......................................................... 67,96 

14.º Wong Kin Cheong .................................................... 67,62 

15.º Leong Kuok Chu ...................................................... 67,49 

16.º Cheang Hio San ........................................................ 67,35 
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17.º  .................................................................... 67.31 

18.º  .................................................................... 67.04 

19.º  .................................................................... 66.91 

20.º  ........................................................................ 66.78

21.º  .................................................................... 66.75 

22.º  .................................................................... 66.41 

23.º  .................................................................... 66.05 

24.º  .................................................................... 66.04 

25.º  .................................................................... 66.02 

26.º  .................................................................... 65.88 

27.º  .................................................................... 65.58 

28.º  .................................................................... 65.55 

29.º  .................................................................... 65.36 

30.º  ................................................................ 65.00

31.º  .................................................................... 64.60 

32.º  .................................................................... 64.22 

33.º  .................................................................... 63.83 

34.º  ........................................................................ 63.67

35.º  .................................................................... 63.53 

36.º  .................................................................... 62.86 

37.º  .................................................................... 62.69 

38.º  .................................................................... 61.92 

B

2 4 /

S S/2022

23/2017 14/2016

 

 $3,626.00

通 告

 Nome valores

17.º Lam Pak Kuan .......................................................... 67,31 

18.º Tou Chi Meng ........................................................... 67,04 

19.º Ng Chon Nam ........................................................... 66,91 

20.º Ieong Lok .................................................................. 66,78

21.º Iau Wai U .................................................................. 66,75 

22.º Wong Chi Iong .......................................................... 66,41 

23.º Kuok Wai Long ........................................................ 66,05 

24.º Lei Teng Fong ........................................................... 66,04 

25.º Wong Chong Hou ..................................................... 66,02 

26.º Io Pun Cheong .......................................................... 65,88 

27.º Wong Ka Hou ........................................................... 65,58 

28.º Ho Weng Chon ......................................................... 65,55 

29.º Leong Ka Man .......................................................... 65,36 

30.º Ao Ieong Sut Ieng .................................................... 65,00

31.º Lo Wai Man .............................................................. 64,60 

32.º Chao Chong Man ..................................................... 64,22 

33.º Lee Yong Shen .......................................................... 63,83 

34.º Cheong Man .............................................................. 63,67

35.º Lei Iat Leong ............................................................ 63,53 

36.º Chan Wai Man .......................................................... 62,86 

37.º Lei Kin Meng ............................................................ 62,69 

38.º Cheang Hok In ......................................................... 61,92

B) Investigador criminal estagário excluído:

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 24/SS/2022, 
de 8 de Abril de 2022: foi aplicada a pena de demissão a um 
investigador criminal estagiário desta Polícia, pelo que foi ex-
cluído e não completou o estágio.

Observação:

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, os investigadores criminais estagiários podem 
interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte 
à data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 4 de Novembro de 2022).

Polícia Judiciária, 1 de Novembro de 2022.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 3 626,00)

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 catorze lugares de subins-
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823

823

 

 $1,145.00

教 育 及 青 年 發 展 局

通 告

2/2022 10/2017

18/2018

UM-N21-M60-2222Z-30

14/2006

pector, 1.º escalão, do grupo de pessoal de investigação criminal 
do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 12, II Série, de 18 de Março de 2020, a entrevista profissional 
será realizada nos dias 30 de Novembro a 3 de Dezembro de 
2022, a partir das 9,15 horas, no 16.º andar do Edifício da Polícia 
Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau. 

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
profissional, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos serão afixadas no dia 16 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, Macau, 
sendo também disponibilizadas no sítio da internet desta Polícia.

Polícia Judiciária, aos 11 de Novembro de 2022. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 145,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Avisos

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei 
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do 
ensino superior) que, por meu despacho de 31 de Outubro de 
2022, foi registado o curso do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em Ciências (Robó-
tica e Sistemas Autónomos) 

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Ciências e Tecnologia 

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de mestre

N.º de registo: UM-N21-M60-2222Z-30

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 18) do n.º 1 do artigo 
18.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Conselho da Universidade de 
Macau, por deliberação tomada na sua 3.ª sessão, realizada 
no dia 19 de Abril de 2022, aprovou a proposta do Senado, no 
sentido de criar o curso de mestrado em Ciências (Robótica e 
Sistemas Autónomos), na Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Macau, e aprovou a organização científico-
-pedagógica e o plano de estudos do respectivo curso.

— A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos, constam dos Anexos I e II ao presente aviso e dele 
fazem parte integrante.
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––––––––––

附件一

理學碩士學位（機器人與自主系統）課程

學術與教學編排

2/2022 10/2017

30

附件二

理學碩士學位（機器人與自主系統）課程

學習計劃

學科單元／科目 種類 面授學時 學分

45 3

" 45 3

" 6

學生須修讀載於第一組的四門選修學科單元／科目，以取得12

學分：

第一組

45 3

— A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a frequência 
do curso no ano lectivo de 2023/2024.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 31 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de mestrado em Ciências (Robótica e Sistemas Autónomos) 

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Mes-
trado em Ciências 

2. Ramo de conhecimento: Ciências

3. Especialidade: Robótica e Sistemas Autónomos

4. Duração normal do curso: Dois anos lectivos

5. Língua(s) veicular(es): Inglês

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no n.º 8 
do artigo 20.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alte-
rada pela Lei n.º 2/2022.

7. Requisitos de graduação: 

1) O número de unidades de crédito necessário à conclusão 
do curso é de 30 unidades de crédito.

2) A obtenção do grau de mestre está ainda condicionada à 
elaboração, entrega, apresentação e aprovação de um relatório 
de projecto original.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de mestrado 
em Ciências (Robótica e Sistemas Autónomos) 

Unidades curriculares/   
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Introdução à Robótica 
Móvel Obrigatória 45 3

Introdução aos Sensores 
e Actuadores » 45 3

Relatório de Projecto » -- 6

Os estudantes devem frequentar quatro unidades curricula-
res/disciplinas optativas constantes do Grupo I, para obte-
rem 12 unidades de crédito:

Grupo I

Robótica Aérea Optativa 45 3
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學科單元／科目 種類 面授學時 學分

45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

學生須修讀載於第二組的兩門選修學科單元／科目，以取得6學

分：

第二組

45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

總學分 30

 $5,754.00

DS03/2022

12/2010

2/2021 12/2015

34/2019 10/2015

21/2021

14/2016

Unidades curriculares/   
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Tópicos Especiais em 
Robótica Optativa 45 3

Tópicos Especiais em 
Sistemas Autónomos » 45 3

Sistemas Embebidos » 45 3

Controlo e Robót ica 
Avançada » 45 3

Teorias Inteligentes e 
Aplicações em Enge-
nharia » 45 3

Os estudantes devem frequentar duas unidades curriculares/ 
/disciplinas optativas constantes do Grupo II, para obte-
rem 6 unidades de crédito:

Grupo II

Introdução à Progra-
mação da Ciênc ia de 
Dados Optativa 45 3

Ferramentas para a Apren-
dizagem de Máquina » 45 3

Introdução à Internet 
das Coisas » 45 3

Prognóstico e Gestão de 
Saúde em Sistemas de 
Engenharia » 45 3

Número total de unidades de crédito 30

(Custo desta publicação $ 5 754,00)

 (Número de Referência: DS03/2022)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Novembro de 
2022, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 «Regime das carrei-
ras dos docentes e auxiliares de ensino das escolas oficiais do 
ensino não superior», na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021, no Regulamento Administrativo 
n.º 10/2015 «Exigências das competências académicas básicas 
da educação regular do regime escolar local», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de dois lugares da 
carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão 
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1. 

2. 

2 .1.  

2.2. 

2.3. 12/2010

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 4/2021

3.4. 

3.5. 

3.1 3.2 3.4

(área disciplinar: língua portuguesa, em língua veicular portu-
guesa), em regime de contrato administrativo de provimento, 
da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude (DSEDJ), e dos que vierem a verificar-se nesta 
Direcção de Serviços até ao termo da validade do concurso, na 
mesma forma de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau da República Popu-
lar da China.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário e re-
lativa à área disciplinar de língua portuguesa a leccionar, que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
relativa à área disciplinar de língua portuguesa a leccionar e 
curso de formação pedagógica na área do ensino secundário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública de Macau, vigente, designadamente, ser maior de 
idade, ter capacidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 
candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 
Justiça n.º 4/2021, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado. 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da  apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquiva-
dos nos respectivos processos individuais, devendo ser declara-
do tal facto na apresentação da candidatura.
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4. 

4/2021

7-9

M Pay

e

5. 

12/2010

A fim de verificar se os documentos comprovativos das habili-
tações académicas e da formação pedagógica apresentados pelos 
candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no presente 
aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação do pro-
grama dos cursos pertinentes, ou demais documentos dos quais 
constem as disciplinas de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma, local e taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação 
do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em impresso 
do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para a Admi-
nistração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue pessoalmen-
te, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de procuração, 
juntamente com os documentos acima indicados, até ao termo 
do prazo fixado e durante as horas de expediente (segunda a 
quinta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 e sexta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 
e as 17,30 horas), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, 
com o pagamento do montante de trezentas patacas como taxa 
de candidatura no acto da apresentação da candidatura, em nu-
merário ou através das máquinas e aparelhos da «MacauPass» 
e «GovPay», nomeadamente por meio de cartão de MacauPass, 
Mpay, UnionPay Quick Pass, Pagamento por Mobile Banking 
do Banco da China de Macau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, Lu-
soPay, ICBCePay, UePay e Alipay(Macau). A candidatura só é 
admitida mediante o pagamento da taxa de candidatura, excep-
to para aqueles que estejam isentos de pagamento por se encon-
trarem em situações de dificuldade financeira, no momento da 
apresentação da candidatura, confirmada, devidamente, pelo 
Instituto de Acção Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem.
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6. 

12/2010

440

7. 

2/2021 12/2015

8. 

8.1. 70%

75%

25%

8.2. 20%

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, precedida de um 
período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-
mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 
da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%
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8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova ou entre-
vista de selecção é automaticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-
sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-
plementar.

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, republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 
final  obtenham classificação inferior a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China.

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, alteradas pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021;

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, republicado e reordenado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021.
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10.2.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude, alterado pela Lei n.º 17/2022;

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 
ensino técnico-profissional do ensino não superior;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º  108/2021 — Repu-
blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 
do ensino não superior;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior, alterada pela Lei n.º 2/2022;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019;

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 
das competências académicas básicas da educação regular do 
regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrati-
vo n.º 34/2019;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências 
das competências académicas básicas do ensino secundário 
complementar, alterado pelo Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral, 
alterado pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente;

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 
avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 
regime escolar local; 

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 
ensino especial; 

— Regulamento Administrativo n.º 42/2022 — Regime de 
avaliação do desempenho dos docentes das escolas oficiais do 
ensino não superior.

10.2. Conhecimentos profissionais na área disciplinar de lín-
gua portuguesa do ensino secundário, principalmente, ensino, 
currículo, pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.
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Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 
da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa 
final aprovada, serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas 
na página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/. 

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 2/2021, do Regulamento Administrativo n.º 10/2015, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 34/2019 e do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Adelina Beatriz dos Remédios, directora da es-
cola oficial.

Vogais efectivos: Anabela Ribeiro Osório, inspectora esco-
lar; e

Vítor Manuel Navarro Cervantes, docente do ensino secun-
dário de nível 1.

Vogais suplentes: Chong Lai Kuan, docente dos ensinos in-
fantil e primário de nível 1 (primário); e

Natasha Cruz Fellini De Oliveira, docente do ensino secun-
dário de nível 1.

 (Número de Referência: DS04/2022)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Novembro de 
2022, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 «Regime das carrei-
ras dos docentes e auxiliares de ensino das escolas oficiais do 
ensino não superior», na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021, no Regulamento Administrativo 
n.º 10/2015 «Exigências das competências académicas básicas 
da educação regular do regime escolar local», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-
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ministrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar da 
carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão 
(área disciplinar: música, em língua veicular portuguesa), em 
regime de contrato administrativo de provimento, da Direcção 
dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 
(DSEDJ), e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 
Serviços até ao termo da validade do concurso, na mesma for-
ma de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau da República Popu-
lar da China.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário e 
relativa à área disciplinar de música a leccionar, que inclua a 
componente de formação pedagógica; ou licenciatura relativa 
à área disciplinar de música a leccionar e curso de formação 
pedagógica na área do ensino secundário, e demais requisitos 
gerais para o desempenho de funções públicas, previstos no 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Ma-
cau, vigente, designadamente, ser maior de idade, ter capacida-
de profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 
candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 
Justiça n.º 4/2021, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado. 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
tal facto na apresentação da candidatura.
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A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 
pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 
presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 
do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 
dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-
sário.

4. Forma, local e taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-
presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 
a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 
pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 
procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 
(segunda a quinta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,45 e sexta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e 
entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 
1.º andar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas 
patacas como taxa de candidatura no acto da apresentação 
da candidatura, em numerário ou através das máquinas e 
aparelhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por 
meio de cartão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, 
Pagamento por Mobile Banking do Banco da China de Ma-
cau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay 
e Alipay(Macau). A candidatura só é admitida mediante o 
pagamento da taxa de candidatura, excepto para aqueles que 
estejam isentos de pagamento por se encontrarem em situações 
de dificuldade financeira, no momento da apresentação da can-
didatura, confirmada, devidamente, pelo Instituto de Acção 
Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
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a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, precedida de um 
período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-
mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 
da prova de conhecimentos)
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2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova ou entre-
vista de selecção é automaticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-
sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-
plementar.

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 Administra-
tivo n.º 14/2016, republicado e reordenado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 
final  obtenham classificação inferior a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China.

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, alteradas pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021;
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— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, republicado e reordenado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude, alterado pela Lei n.º 17/2022;

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 
ensino técnico-profissional do ensino não superior;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º  108/2021 — Repu-
blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 
do ensino não superior;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior, alterada pela Lei n.º 2/2022;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019;

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 
das competências académicas básicas da educação regular do 
regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrati-
vo n.º 34/2019;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências 
das competências académicas básicas do ensino secundário 
complementar, alterado pelo Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral, 
alterado pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente;

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 
avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 
regime escolar local; 

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 
ensino especial; 

— Regulamento Administrativo n.º 42/2022 — Regime de 
avaliação do desempenho dos docentes das escolas oficiais do 
ensino não superior.
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10.2. Conhecimentos profissionais na área de música do en-
sino secundário, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, 
avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 
da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa 
final aprovada, serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas 
na página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/. 

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 2/2021, do Regulamento Administrativo n.º 10/2015, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 34/2019 e do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado e reor-
denado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Adelina Beatriz dos Remédios, directora da es-
cola oficial.

Vogais efectivas: Chim Weng Kam, docente do ensino secun-
dário de nível 1; e

Chan Un Ian, docente dos ensinos infantil e primário de ní-
vel 1 (primário).

Vogais suplentes: Manuel Sousa Pinto Variz, docente dos en-
sinos infantil e primário de nível 1 (primário) ; e

Wong Chang Chi, subdirector da escola oficial.

 (Número de Referência: DS05/2022)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Novembro de 
2022, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 «Regime das carrei-
ras dos docentes e auxiliares de ensino das escolas oficiais do 
ensino não superior», na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021, no Regulamento Administrativo 
n.º 10/2015 «Exigências das competências académicas básicas 
da educação regular do regime escolar local», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
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formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de dois lugares da 
carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão 
(área do ensino especial, em língua veicular portuguesa), em 
regime de contrato administrativo de provimento, da Direcção 
dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 
(DSEDJ), e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 
Serviços até ao termo da validade do concurso, na mesma for-
ma de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau da República Popu-
lar da China.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino especial que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
na área do ensino secundário que inclua a componente de for-
mação pedagógica, e formação de docente do ensino especial 
reconhecida pela DSEDJ; ou licenciatura e cursos de formação 
pedagógica na área do ensino secundário e formação de docen-
te do ensino especial reconhecida pela DSEDJ, e demais requi-
sitos gerais para o desempenho de funções públicas, previstos 
no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente, designadamente, ser maior de idade, ter capa-
cidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 
candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 
Justiça n.º 4/2021, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado. 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar.
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3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da  apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquiva-
dos nos respectivos processos individuais, devendo ser declara-
do tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 
pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 
presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 
do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 
dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-
sário.

4. Forma, local e taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-
presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 
a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 
pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 
procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 
(segunda a quinta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,45 e sexta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e 
entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 
1.º andar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas 
patacas como taxa de candidatura no acto da apresentação 
da candidatura, em numerário ou através das máquinas e 
aparelhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por 
meio de cartão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, 
Pagamento por Mobile Banking do Banco da China de Ma-
cau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay 
e Alipay(Macau). A candidatura só é admitida mediante o 
pagamento da taxa de candidatura, excepto para aqueles que 
estejam isentos de pagamento por se encontrarem em situações 
de dificuldade financeira, no momento da apresentação da can-
didatura, confirmada, devidamente, pelo Instituto de Acção 
Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas.
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— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Exercer funções de docente em escola oficial, ou exercer 
funções de natureza técnico-pedagógica e realizar investigação 
na área educativa na subunidade administrativa)

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.o 2/2021, precedida de um 
período experimental com a duração de 6 meses.
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8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-
mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 
da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova ou entre-
vista de selecção é automaticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-
sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-
plementar.

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, republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 
final  obtenham classificação inferior a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China.
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b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, alteradas pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021.

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, republicado e reordenado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude, alterado pela Lei n.º 17/2022;

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 
ensino técnico-profissional do ensino não superior;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º  108/2021 — Repu-
blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 
do ensino não superior;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior, alterada pela Lei n.º 2/2022;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019;

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 
das competências académicas básicas da educação regular do 
regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrati-
vo n.º 34/2019;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências 
das competências académicas básicas do ensino secundário 
complementar, alterado pelo Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral, 
alterado pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 69/2018;
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— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente;

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 
avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 
regime escolar local; 

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 
ensino especial; 

— Regulamento Administrativo n.º 42/2022 — Regime de 
avaliação do desempenho dos docentes das escolas oficiais do 
ensino não superior.

10.2.Conhecimentos profissionais na área do ensino especial, 
principalmente, ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 
alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 
da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa 
final aprovada, serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas 
na página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/. 

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 2/2021, do Regulamento Administrativo n.º 10/2015, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 34/2019 e do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Leng Weng San, subdirector da escola oficial.

Vogais efectivas: Chan Ka Man, inspectora escolar; e 

Chan Sin Man, docente do ensino secundário de nível 1. 

Vogais suplentes: Wai Fong Meng, docente do ensino secun-
dário de nível 1; e

Wong Sut Hong, chefia funcional (docente do ensino secun-
dário de nível 1).

 (Número de Referência: DS06/2022)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Novembro de 
2022, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
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nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 «Regime das carrei-
ras dos docentes e auxiliares de ensino das escolas oficiais do 
ensino não superior», na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021, no Regulamento Administrativo 
n.º 10/2015 «Exigências das competências académicas básicas 
da educação regular do regime escolar local», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de cinco lugares 
da carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º es-
calão (área do ensino especial, em língua veicular chinesa), em 
regime de contrato administrativo de provimento, da Direcção 
dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 
(DSEDJ), e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 
Serviços até ao termo da validade do concurso, na mesma for-
ma de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau da República Popu-
lar da China.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino especial que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
na área do ensino secundário que inclua a componente de for-
mação pedagógica, e formação de docente do ensino especial 
reconhecida pela DSEDJ; ou licenciatura e cursos de formação 
pedagógica na área do ensino secundário e formação de docen-
te do ensino especial reconhecida pela DSEDJ, e demais requi-
sitos gerais para o desempenho de funções públicas, previstos 
no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente, designadamente, ser maior de idade, ter capa-
cidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 
candidato para a admissão ao concurso).
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3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 
Justiça n.º 4/2021, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado.

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 
pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 
presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 
do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 
dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-
sário.

4. Forma, local e taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-
presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 
a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 
pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 
procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 
(segunda a quinta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,45 e sexta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e 
entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 
1.º andar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas 
patacas como taxa de candidatura no acto da apresentação 
da candidatura, em numerário ou através das máquinas e 
aparelhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por 
meio de cartão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, 
Pagamento por Mobile Banking do Banco da China de Ma-
cau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay 
e Alipay(Macau). A candidatura só é admitida mediante o 
pagamento da taxa de candidatura, excepto para aqueles que 
estejam isentos de pagamento por se encontrarem em situações 
de dificuldade financeira, no momento da apresentação da can-
didatura, confirmada, devidamente, pelo Instituto de Acção 
Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
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nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Exercer funções de docente em escola oficial, ou exercer 
funções de natureza técnico-pedagógica e realizar investigação 
na área educativa na subunidade administrativa.)

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.
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7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, precedida de um 
período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70%

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório (75% da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. 

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase da prova de conhecimen-
tos. Os candidatos aprovados na 1.ª fase da prova de conheci-
mentos (prova escrita) serão submetidos a métodos de selecção 
subsequentes.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova ou entre-
vista de selecção é automaticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se can-
didatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-
sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-
plementar.

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, republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
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Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação fi-
nal ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China.

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

— Lei n.º 14/2009—Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021;

— Lei n.º 12/2015—Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-
ços Públicos, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021;

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016—Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos, republicado e reordenado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005—Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020—Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude, alterado pela Lei n.º 17/2022; 

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021—Regime do en-
sino técnico-profissional do ensino não superior;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 108/2021—Republica 
integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais do 
ensino não superior;

— Lei n.º 9/2006—Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior, alterada pela Lei n.º 2/2022;

— Lei n.º 12/2010—Regime das carreiras dos docentes e au-
xiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014—Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019;

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015—Exigências das 
competências académicas básicas da educação regular do regime es-
colar local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 34/2019;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;
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— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências 
das competências académicas básicas do ensino secundário 
complementar, alterado pelo Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral, 
alterado pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente;

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 
avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 
regime escolar local; 

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 
ensino especial;

— Regulamento Administrativo n.º 42/2022 — Regime de 
avaliação do desempenho dos docentes das escolas oficiais do 
ensino não superior;

10.2 Conhecimentos profissionais na área do ensino especial, 
principalmente, ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 
alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova.

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classi-
ficativas intermédias, o local, data e hora da realização dos 
métodos de selecção e a lista classificativa final aprovada, serão 
afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, Macau, bem como disponibilizadas na página electróni-
ca da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 2/2021, do Regulamento Administrativo n.º 10/2015, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 34/2019 e do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wong Pui Mui, directora da escola oficial. 
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2. 

2 .1.  

2.2. 

Vogais efectivas: Choi Io Chan, inspectora escolar; e 

Fong Chi U, docente do ensino secundário de nível 1. 

Vogais suplentes: Wong Sut Hong, chefia funcional (docente 
do ensino secundário de nível 1); e 

Lam Man I, docente do ensino secundário de nível 1. 

 (Número de Referência: DP01/2022)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Novembro de 
2022, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 «Regime das carrei-
ras dos docentes e auxiliares de ensino das escolas oficiais do 
ensino não superior», na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.o 2/2021, no Regulamento Administrativo 
n.º 10/2015 «Exigências das competências académicas básicas 
da educação regular do regime escolar local», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de dois lugares da 
carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 
(primário), 1.º escalão (área de língua portuguesa, em língua 
veicular portuguesa), em regime de contrato administrativo 
de provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), e dos que vierem a 
verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da valida-
de do concurso, na mesma forma de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau da República Popu-
lar da China.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública de Macau, vigente, designadamente, ser maior de 
idade, ter capacidade profissional e aptidão física e mental.
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2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 
candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 
Justiça n.º 4/2021, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado.

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 
pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 
presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 
do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 
dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-
sário.

4. Forma, local e taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-
presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 
a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 
pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 
procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 
(segunda a quinta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,45 e sexta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e 
entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 
1.º andar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas 
patacas como taxa de candidatura no acto da apresentação 
da candidatura, em numerário ou através das máquinas e 
aparelhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por 
meio de cartão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, 
Pagamento por Mobile Banking do Banco da China de Ma-
cau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay 
e Alipay(Macau). A candidatura só é admitida mediante o 
pagamento da taxa de candidatura, excepto para aqueles que 
estejam isentos de pagamento por se encontrarem em situações 
de dificuldade financeira, no momento da apresentação da can-
didatura, confirmada, devidamente, pelo Instituto de Acção 
Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
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as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.
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6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, precedida de um 
período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-
mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 
da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova ou entre-
vista de selecção é automaticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se can-
didatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-
sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-
plementar.

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, republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
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Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 
final  obtenham classificação inferior a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China.

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021;

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, republicado e reordenado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude, alterado pela Lei n.º 17/2022.

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 
ensino técnico-profissional do ensino não superior.

— Despacho do Chefe do Executivo n.º  108/2021 — Repu-
blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 
do ensino não superior;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior, alterada pela Lei n.º 2/2022;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019;

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 
das competências académicas básicas da educação regular do 
regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrati-
vo n.º 34/2019;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;
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— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências 
das competências académicas básicas do ensino secundário 
complementar, alterado pelo Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral, 
alterado pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente;

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 
avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 
regime escolar local; 

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 
ensino especial; 

— Regulamento Administrativo n.º 42/2022 — Regime de 
avaliação do desempenho dos docentes das escolas oficiais do 
ensino não superior.

10.2. Conhecimentos profissionais na área de língua portu-
guesa do ensino primário, principalmente, ensino, currículo, 
pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 
da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa 
final aprovada, serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas 
na página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/. 

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 2/2021, do Regulamento Administrativo n.º 10/2015, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 34/2019 e do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wong Chang Chi, subdirector da escola oficial.

Vogais efectivas: Ivone Isabel da Fonseca Pereira de Senna 
Fernandes, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 
(infantil); e 
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   Carla 

  Susana Vieira de Sá

  

   

DP02/2022

12/2010

2/2021 12/2015

34/2019 10/2015

21/2021

14/2016

1. 

2. 

2 .1.  

2.2. 

Carla Susana Vieira de Sá, docente dos ensinos infantil e 
primário de nível 1 (primário).

Vogais suplentes: Chan Ka Man, inspectora escolar; e

Chan Un Ian, docente dos ensinos infantil e primário de ní-
vel 1 (primário).

 

 (Número de Referência: DP02/2022)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Novembro de 
2022, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 «Regime das carrei-
ras dos docentes e auxiliares de ensino das escolas oficiais do 
ensino não superior», na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021, no Regulamento Administrativo 
n.º 10/2015 «Exigências das competências académicas básicas 
da educação regular do regime escolar local», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar 
da carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 
1 (primário), 1.º escalão (área do ensino especial, em língua 
veicular portuguesa), em regime de contrato administrativo 
de provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), e dos que vierem a 
verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da valida-
de do concurso, na mesma forma de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau da República Popu-
lar da China.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino especial que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
na área do ensino primário que inclua a componente de for-
mação pedagógica e formação de docente do ensino especial 
reconhecida pela DSEDJ; ou licenciatura e curso de formação 
pedagógica na área do ensino primário, e formação de docente 
do ensino especial reconhecida pela DSEDJ, e demais requi-
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sitos gerais para o desempenho de funções públicas, previstos 
no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente, designadamente, ser maior de idade, ter capa-
cidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 
candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 
Justiça n.º 4/2021, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado. 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 
pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 
presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 
do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 
dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-
sário.

4. Forma, local e taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-
presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 
a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 
pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 
procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 
(segunda a quinta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,45 e sexta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e 
entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 
1.º andar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas 
patacas como taxa de candidatura no acto da apresentação 
da candidatura, em numerário ou através das máquinas e 
aparelhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por 
meio de cartão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, 
Pagamento por Mobile Banking do Banco da China de Ma-
cau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay 
e Alipay(Macau). A candidatura só é admitida mediante o 
pagamento da taxa de candidatura, excepto para aqueles que 
estejam isentos de pagamento por se encontrarem em situações 
de dificuldade financeira, no momento da apresentação da can-
didatura, confirmada, devidamente, pelo Instituto de Acção 
Social.
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5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.
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O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, precedida de um 
período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-
mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 
da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova ou entre-
vista de selecção é automaticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-
sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-
plementar.
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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, republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 
final  obtenham classificação inferior a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China.

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021;

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, republicado e reordenado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude, alterado pela Lei n.º 17/2022;

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 
ensino técnico-profissional do ensino não superior;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º  108/2021 — Repu-
blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 
do ensino não superior;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior, alterada pela Lei n.º 2/2022;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019;
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— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 
das competências académicas básicas da educação regular do 
regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrati-
vo n.º 34/2019;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências 
das competências académicas básicas do ensino secundário 
complementar, alterado pelo Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral, 
alterado pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente;

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 
avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 
regime escolar local; 

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 
ensino especial; 

— Regulamento Administrativo n.º 42/2022 — Regime de 
avaliação do desempenho dos docentes das escolas oficiais do 
ensino não superior.

10.2. Conhecimentos profissionais na área do ensino espe-
cial, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, avaliação 
dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 
da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa 
final aprovada, serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas 
na página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/. 

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 2/2021, do Regulamento Administrativo n.º 10/2015, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 34/2019 e do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
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13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ho Soc Fan, subdirectora da escola oficial.

Vogais efectivos: Fernando Manuel Margarido João, docente 
dos ensinos infantil e primário de nível 1 (primário); e

Chan Sin Man, docente do ensino secundário de nível 1.

Vogais suplentes: Ip Wai U, subdirectora da escola oficial; e

Wong Sut Hong, chefia funcional (docente do ensino secun-
dário de nível 1).

 (Número de  Referência: DP03/2022)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Novembro de 
2022, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 «Regime das carrei-
ras dos docentes e auxiliares de ensino das escolas oficiais do 
ensino não superior», na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021, no Regulamento Administrativo 
n.º 10/2015 «Exigências das competências académicas básicas 
da educação regular do regime escolar local», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar 
da carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 
1 (primário), 1.º escalão (área de ciência, em língua veicular 
chinesa), em regime de contrato administrativo de provimento, 
da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude (DSEDJ), e dos que vierem a verificar-se nesta 
Direcção de Serviços até ao termo da validade do concurso, na 
mesma forma de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.
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2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau da República Popu-
lar da China.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública de Macau, vigente, designadamente, ser maior de 
idade, ter capacidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 
candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 
Justiça n.º 4/2021, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado.

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da  apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquiva-
dos nos respectivos processos individuais, devendo ser declara-
do tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 
pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 
presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 
do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 
dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-
sário.

4. Forma, local e taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-
presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 
a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 
pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 
procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 
(segunda a quinta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,45 e sexta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e 
entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 
1.º andar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas 
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patacas como taxa de candidatura no acto da apresentação 
da candidatura, em numerário ou através das máquinas e 
aparelhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por 
meio de cartão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, 
Pagamento por Mobile Banking do Banco da China de Ma-
cau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay 
e Alipay(Macau). A candidatura só é admitida mediante o 
pagamento da taxa de candidatura, excepto para aqueles que 
estejam isentos de pagamento por se encontrarem em situações 
de dificuldade financeira, no momento da apresentação da can-
didatura, confirmada, devidamente, pelo Instituto de Acção 
Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.
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São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, precedida de um 
período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1.Prova de conhecimentos — 70%

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório (75% da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. 

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase da prova de conhecimen-
tos. Os candidatos aprovados na 1.ª fase da prova de conheci-
mentos (prova escrita) serão submetidos a métodos de selecção 
subsequentes.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova ou entre-
vista de selecção é automaticamente excluído.
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A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-
sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-
plementar.

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, republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação fi-
nal ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China.

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021;

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, republicado e reordenado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais; 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude, alterado pela Lei n.º 17/2022;
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— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 
ensino técnico-profissional do ensino não superior;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º  108/2021 — Repu-
blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 
do ensino não superior;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior, alterada pela Lei n.º 2/2022;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014—Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019;

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências das 
competências académicas básicas da educação regular do regime es-
colar local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 34/2019;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências 
das competências académicas básicas do ensino secundário 
complementar, alterado pelo Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral, 
alterado pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente;

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 
avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 
regime escolar local. 

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 
ensino especial.

— Regulamento Administrativo n.º 42/2022 — Regime de 
avaliação do desempenho dos docentes das escolas oficiais do 
ensino não superior.

10.2 Conhecimentos profissionais na área de ciência do en-
sino primário, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, 
avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova.
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11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classi-
ficativas intermédias, o local, data e hora da realização dos 
métodos de selecção e a lista classificativa final aprovada, serão 
afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, Macau, bem como disponibilizadas na página electróni-
ca da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 2/2021, do Regulamento Administrativo n.º 10/2015, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 34/2019 e do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Hon Iok, director da escola oficial. 

Vogais efectivas:  Long Sok Wai, docente dos ensinos infantil 
e primário de nível 1 (primário); e 

Chan Wai Kwan, docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 (primário). 

Vogais suplentes: Lam Sut Ieng, docente dos ensinos infantil 
e primário de nível 1 (primário); e 

Ng Ka I, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 
(primário). 

 (Número de Referência: DP04/2022)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Novembro de 
2022, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 «Regime das carrei-
ras dos docentes e auxiliares de ensino das escolas oficiais do 
ensino não superior», na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021, no Regulamento Administrativo 
n.º 10/2015 «Exigências das competências académicas básicas 
da educação regular do regime escolar local», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar da 
carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 
(primário), 1.º escalão (área do ensino especial, em língua vei-
cular chinesa), em regime de contrato administrativo de provi-
mento, da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvol-
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vimento da Juventude (DSEDJ), e dos que vierem a verificar-
-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da validade do 
concurso, na mesma forma de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau da República Popu-
lar da China.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino especial que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
na área do ensino primário que inclua a componente de for-
mação pedagógica e formação de docente do ensino especial 
reconhecida pela DSEDJ; ou licenciatura e curso de formação 
pedagógica na área do ensino primário, e formação de docente 
do ensino especial reconhecida pela DSEDJ, e demais requi-
sitos gerais para o desempenho de funções públicas, previstos 
no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente, designadamente, ser maior de idade, ter capa-
cidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 
candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 
Justiça n.º 4/2021, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado.

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
tal facto na apresentação da candidatura.
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2 .1.  

2.2. 

2.3. 12/2010

3. 
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3.2. 

3.3. 4/2021

3.4. 
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A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 
pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 
presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 
do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 
dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-
sário.

4. Forma, local e taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-
presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 
a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 
pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 
procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 
(segunda a quinta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,45 e sexta-feira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e 
entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 
1.º andar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas 
patacas como taxa de candidatura no acto da apresentação da 
candidatura, em numerário ou através das máquinas e apare-
lhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por meio de 
cartão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, Pagamento 
por Mobile Banking do Banco da China de Macau, Tai Fung 
Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay e Alipay (Macau). 
A candidatura só é admitida mediante o pagamento da taxa 
de candidatura, excepto para aqueles que estejam isentos de 
pagamento por se encontrarem em situações de dificuldade 
financeira, no momento da apresentação da candidatura, con-
firmada, devidamente, pelo Instituto de Acção Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
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a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Leccionar a aula em Mandarim.)

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, precedida de um 
período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1.Prova de conhecimentos — 70%

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório (75% da prova de conhecimentos)
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2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. 

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase da prova de conhecimen-
tos. Os candidatos aprovados na 1.ª fase da prova de conheci-
mentos (prova escrita) serão submetidos a métodos de selecção 
subsequentes.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova ou entre-
vista de selecção é automaticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-
sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-
plementar.

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, republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação fi-
nal ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China.

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
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c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-
ços Públicos, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021;

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, republicado e reordenado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude, alterado pela Lei n.º 17/2022;

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 
ensino técnico-profissional do ensino não superior;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º  108/2021 — Repu-
blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 
do ensino não superior;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior, alterada pela Lei n.º 2/2022;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019;

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 
das competências académicas básicas da educação regular do 
regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrati-
vo n.º 34/2019;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências 
das competências académicas básicas do ensino secundário 
complementar, alterado pelo Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral, 
alterado pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 69/2018;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente;
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— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 
avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 
regime escolar local; 

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 
ensino especial;

— Regulamento Administrativo n.º 42/2022 — Regime de 
avaliação do desempenho dos docentes das escolas oficiais do 
ensino não superior.

10.2 Conhecimentos profissionais na área do ensino especial, 
principalmente, ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 
alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova.

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classi-
ficativas intermédias, o local, data e hora da realização dos 
métodos de selecção e a lista classificativa final aprovada, serão 
afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, Macau, bem como disponibilizadas na página electróni-
ca da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 2/2021, do Regulamento Administrativo n.º 10/2015, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 34/2019 e do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wu Sok Chong, subdirectora da escola oficial. 

Vogais efectivas: Wong Sut Hong, chefia funcional (docente 
do ensino secundário de nível 1); e 

Wong Ka Weng, docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 (primário). 

Vogais suplentes: Lau Weng Sam, docente dos ensinos infan-
til e primário de nível 1 (primário); e 

Cheong Lai Weng, docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (primário). 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 10 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

(Custo desta publicação $ 122 392,00)
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  $122,392.00
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncio

(Ref. do Concurso n.º A28/TDT/FAR/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saú-
de, nos termos definidos na Lei n.º 7/2010 (Regime da carrei-
ra de técnico de diagnóstico e terapêutica), alterada pela Lei 
n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 e 
no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 
quinze lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica prin-
cipal, 1.º escalão, área funcional farmacêutica, da carreira 
de técnico de diagnóstico e terapêutica, providos em regime 
de contrato administrativo de provimento dos Serviços de 
Saúde, com cinco dias úteis de prazo para a apresentação de 
candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 10 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Avisos

(Ref. da Prova n.º: 02/IC-PAF/Pneu/2022)

Por despacho do signatário, de 4 de Novembro de 2022, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em pneumologia da Dr.ª Sin Nin 
Ngan (conforme o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de 
Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 
e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Cheong Tak Hong, médico consultor de 
pneumologia.

Vogais efectivos: Dr. Mok Tin Hou, médico consultor de 
pneumologia; e

Dr. Iam Lap Fong, médico consultor de pneumologia.

Vogais suplentes: Dr. Chan Hong Tou, médico consultor de 
pneumologia; e

Dr. Zhong Xu, médico consultor de pneumologia.

衛 生 局

公 告

A28/TDT/FAR/2022

18/2020 7/2010

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

 

 $1,417.00

通 告

02/IC-PAF/Pneu/2022

45/2021

24/2018 178/2019

8/99/M
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 $2,481.00

01122/02-MA.ONC
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1. 

Métodos de prova: a avaliação final consta de uma prova 
curricular, uma prova prática e uma prova teórica;  as três pro-
vas previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima refe-
ridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 0 
a 20 valores; se a classificação obtida for igual ou superior a 9,5 
valores é considerado aprovado;

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada 
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou supe-
rior a 9,5 valores;

3. A classificação da avaliação final é o resultado da média 
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prá-
tica e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

Data da prova: 5 e 6 de Dezembro de 2022.

Local da prova: sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 e Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Conde 
de S. Januário dos Serviços de Saúde

Hora da prova e observações: o horário de prova e as ob-
servações encontram-se afixados na secretaria da Academia 
Médica de Macau, situada no 2.º andar do Dynasty Plaza, na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 411-417, Macau, e dis-
ponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 9 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 481,00)

(Ref. do Concurso n.º 01122/02-MA.ONC)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Outubro de 
2022, e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 «Regime da 
carreira médica», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 18/2020, na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos», com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 2/2021, no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 «Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica», no Regulamento Administrativo n.º 17/2012 
«Formas de exercício das áreas funcionais da carreira médica», 
e aplicando-se, subsidiariamente, o Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, se encontra aberto o concurso comum, externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares 
vagos do quadro do pessoal, de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (oncologia), da carreira médica dos 
Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de um concurso comum, externo, de prestação de 
provas.
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2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento dos lu-
gares posto a concurso.

2. Formas de exercício da área funcional 

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino na área de cuidados de 
saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com a área de cui-
dados de saúde comunitários, em especial:

2.1. Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doen-
tes internados e solicitar apoio a outras especialidades, quando 
necessário;

2.2. Praticar actos médicos nas actividades de consulta exter-
na diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar; 

2.3. Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, 
se imponha em cada caso; 

2.4. Elaborar planos de terapêutica especializados para 
doentes internados e coordenar os respectivos trabalhos de 
execução; 

2.5. Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em 
cooperação com o pessoal de enfermagem;

2.6. Elaborar processos, registos e relatórios médicos; 

2.7. Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades; 

2.8. Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública, se necessário;

2.9. Assegurar a comunicação e cooperação entre especiali-
dades hospitalares, proporcionar planos de assistência médica 
e de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre 
que necessário;

2.10. Participar em projectos de ensino e investigação cientí-
fica;

2.11. Orientar a formação de médicos internos; 

2.12. Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e 
gestão desta área funcional;

2.13. Promover a articulação das actividades desta área fun-
cional com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas, nomeadamente, as se-
guintes funções:

3.1. Prestar serviços médicos; 

3.2. Participar em equipas médicas ou de urgência;

3.3. Colaborar em acções de formação;

3.4. Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica; 

3.5. Colaborar em trabalhos de investigação, visando a me-
lhoria dos serviços médicos;
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3.6 
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18/2020
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18/2020

6. 

6.1 

6.2 133/2012

3.6. Cooperar com as autoridades sanitárias e outras; 

3.7. Participar em acções que visem a articulação entre os 
diferentes níveis de serviços médicos;

3.8. Exercer as demais funções que lhe forem cometidas; 

3.9. Prestar serviços médicos diferenciados;

3.10. Participar em júris de concursos, quando designado;

3.11. Desempenhar funções docentes, quando designado;

3.12. Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica; 

3.13. Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais; 

3.14. Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de servi-
ço; 

3.15. Participar na gestão do serviço onde estiver integrado; 

3.16. Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas. 

4. Vencimento, direitos e regalias

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 18/2020, e usufrui dos direitos e 
regalias previstos no regime geral da Função Pública e regime 
da carreira médica.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatu-
ra em medicina, e tenham obtido a cédula de acreditação nos 
termos da Lei n.º 18/2020 e tenham concluído, com aprovei-
tamento, a formação médica especializada, na área de espe-
cialidade de oncologia ou formação equivalente devidamente 
reconhecida, que satisfaçam os demais requisitos gerais para 
o desempenho de funções públicas, nos termos da legislação 
em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região 
Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 
profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da 
apresentação de candidaturas (até ao dia 15 de Dezembro de 
2022).

6. Formas e prazo de apresentação de candidatura

6.1. O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (17 de Novembro a 15 de Dezembro 
de 2022);

6.2. A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 
de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em Con-
curso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012, em suporte de papel, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos de 
candidatura, e o pagamento do montante de trezentas patacas 
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6.3 

VISA Master Card

M Pay

7. 

7.1 

a

b

c

7.2 

7.1 a c

7.1 a b c

como taxa de candidatura. Os candidatos que não efectuarem 
o pagamento da referida taxa não serão admitidos. Contudo, 
os candidatos que, no acto de apresentação da candidatura, se 
encontrem em situação de carência económica devidamente 
comprovada pelo Instituto de Acção Social, estão isentos de 
pagamento da taxa de candidatura, devendo ser declarado tal 
facto na apresentação de candidatura, a verificação da situação 
de carência económica é efectuada por estes Serviços de apre-
sentação de candidaturas;

6.3. A «Ficha de Inscrição em Concurso», assinada pelo 
candidato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 
por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 e entre as 14,30 
e as 17,45 horas, sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 e entre as 
14,30 e as 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em Macau, e 
o pagamento da taxa de candidatura deve ser efectuado em nu-
merário, VISA, Master Card, UnionPay, UnionPay QuickPass, 
UnionPay App, Pagamento por Mobile Banking do Banco da 
China de Macau, Macau Pass e MPay.

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1. Candidatos não vinculados aos serviços públicos:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas e da qualificação profissional exigidos no presente 
aviso (pode ser acompanhada de documentos comprovativos 
das disciplinas do curso para efeitos de aferição da habilitação 
do candidato para a admissão ao concurso);

c) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a 
participação em equipas ambulatórias, capacidade e aptidão 
para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 
técnico-funcionais, trabalhos e artigos publicados, desem-
penho de cargos na área médica, actividades docentes ou de 
investigação e outros elementos de valorização profissional) (os 
currículos devem necessariamente ser assinados pelo próprio 
candidato, sob pena de se considerarem como falta de entrega 
dos mesmos);

7.2. Candidatos vinculados aos serviços públicos:

Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 
e ainda a cópia do registo biográfico ou da certidão emitida 
pelo Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua 
situação funcional. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a) e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) 
do ponto 7.1, bem como da cópia do registo biográfico ou da 
certidão que permita comprovar a sua situação funcional, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção de candidatura.
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7.3. As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
7.1, e a cópia do registo biográfico ou da certidão que permita 
comprovar a sua situação funcional referidos no ponto 7.2, po-
dem ser simples ou autenticadas.

7.4. Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a c) do ponto 7.1, ou do registo biográfico ou da cer-
tidão que permita comprovar a sua situação funcional referidos 
no ponto 7.2 quando é exigido, o candidato deve apresentar os 
documentos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob 
pena de exclusão.

7.5. O formulário acima referido, a «Ficha de Inscrição em 
Concurso», pode ser descarregada da página electrónica da 
Imprensa Oficial ou adquirida, mediante pagamento, na mes-
ma.

7.6. No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

7.7. Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do 
ponto 7.1 e do ponto 7.2, deve entregar os originais ou cópias 
autenticadas dos referidos documentos durante o período de 
entrega dos documentos necessários à instrução do processo 
de provimento neste Serviço.

7.8. A falsa declaração ou a apresentação de documento 
falso implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não pro-
vimento, a participação à entidade competente para processo 
disciplinar e penal, conforme os casos.

8. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

b) 2.º método de selecção — Análise curricular.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — destina-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional;

Análise curricular — consiste na apreciação e discussão do 
currículo profissional do candidato, e visa analisar a sua quali-
ficação para o desempenho de determinada função, atendendo-
-se, designadamente, à sua competência profissional e científi-
ca, tendo como referência o perfil de exigências profissionais, 
genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso 
profissional, a relevância da experiência adquirida e da for-
mação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho obtida.

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 10.
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14. 

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 5 valores.

As grelhas classificativas para o concurso que se afixam na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, estão disponíveis para a 
devida consulta.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Análise curricular = 50%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classi-
ficação obtida na avaliação final do internato médico da área 
funcional a que respeita o procedimento concursal, maior 
antiguidade na categoria, na carreira, da área funcional a que 
respeita o procedimento concursal. Se a situação de igualdade 
de classificação persistir após a aplicação dos critérios anterior-
mente referidos, aplica-se os n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos» republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021.

13. Publicitação das listas, anúncios e informações do con-
curso

As listas provisória, definitiva, lista classificativa de cada fase 
e lista classificativa final são afixadas na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em Macau, e 
disponibilizadas na página electrónica dos Serviços de Saúde, 
em http://www.ssm.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios 
com indicação dos locais em que as mesmas se encontram afi-
xadas e podem ser consultadas.

O local, data e hora da aplicação dos métodos de selecção é 
afixado na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, em Macau, e disponibilizado na pági-
na electrónica dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.gov.
mo/.

14. Programa das provas

A prova de conhecimentos — a prova escrita abrange o se-
guinte conteúdo:

Conhecimentos médicos no âmbito de oncologia.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta 
de quaisquer legislações, livros ou informações de referência, 
através de qualquer forma, nomeadamente, o uso de produtos 
electrónicos.



N.º 46 — 16-11-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 17333

15. 

18/2020 10/2010

2/2021 14/2009

131/2012

17/2012

21/2021

14/2016

16. 

8/2005

17. 

 

 

   

 

   

 

 $15,006.00

01622/03-MA.MF
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15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 18/2020, da Lei n.º 14/2009 «Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, do Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 131/2012 «Regulamento do Procedimento 
Concursal da Carreira Médica», do Regulamento Adminis-
trativo n.º 17/2012 «Formas de exercício das áreas funcionais 
da carreira médica», e a aplicação complementar do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021.

16. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

17.  Composição do júri

Presidente: Dr. Lam Chi Leong, chefe de serviço de onco-
logia.

Vogais efectivos: Dr. Wang Yuzhou, médico consultor de 
oncologia; e

Dr. Lin Yi, médico assistente de oncologia.

Vogais suplentes: Dr. Liang Sung Wen, médico consultor de 
oncologia; e

Dr. Peng Xianghong, médico consultor de oncologia.

Serviços de Saúde, aos 11 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 15 006,00)

(Ref. do Concurso n.º 01622/03-MA.MF)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Outubro de 2022, 
e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 «Regime da carreira 
médica», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 18/2020, 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», no Despacho do Chefe do Executi-
vo n.º 131/2012 « Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica», no Regulamento Administrativo n.º 17/2012 
«Formas de exercício das áreas funcionais da carreira médica», 
e aplicando-se, subsidiariamente, o Regulamento Administrati-
vo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado 
e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se 
encontra aberto o concurso comum, externo, de prestação de 
provas, para o preenchimento de três lugares vagos do quadro 
do pessoal, e de quatro lugares vagos em regime de contrato 
administrativo de provimento, de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional de medicina geral (medicina familiar), da carrei-
ra médica dos Serviços de Saúde.
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3.1 
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1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de um concurso comum, externo, de prestação de 
provas.

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento dos lu-
gares posto a concurso.

2. Formas de exercício da área funcional 

Médico da área funcional de medicina geral — prestação de 
serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação 
na área de cuidados de saúde comunitários, a indivíduos, fa-
mílias ou populações definidas, executada no quadro de uma 
intervenção geral e contínua dos cuidados, de acordo com as 
necessidades dos assistidos, em especial:

2.1. Prestar serviços médicos globais e continuados aos uten-
tes por quem é responsável, individualmente e em equipa;

2.2. Prestar cuidados de saúde comunitários adequados a 
doentes, em cooperação com o pessoal de enfermagem; 

2.3. Elaborar processos, registos e relatórios médicos; 

2.4. Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes, 
quando necessário; 

2.5. Exercer nos centros de saúde funções integradas nos 
programas de saúde pública;

2.6. Integrar equipas de acção médica hospitalar, tendo em 
vista a articulação dos cuidados de saúde comunitários com os 
diferenciados; 

2.7. Participar em projectos de ensino e investigação científica; 

2.8. Orientar a formação de médicos internos;

2.9. Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e 
gestão desta área funcional;

2.10. Promover a articulação das actividades desta área fun-
cional com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas, nomeadamente, as se-
guintes funções:

3.1 Prestar serviços médicos;

3.2 Participar em equipas médicas ou de urgência;

3.3 Colaborar em acções de formação;

3.4 Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica; 

3.5 Colaborar em trabalhos de investigação, visando a me-
lhoria dos serviços médicos;

3.6 Cooperar com as autoridades sanitárias e outras; 

3.7 Participar em acções que visem a articulação entre os di-
ferentes níveis de serviços médicos;

3.8 Exercer as demais funções que lhe forem cometidas; 

3.9 Prestar serviços médicos diferenciados;
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3.10 Participar em júris de concursos, quando designado;

3.11 Desempenhar funções docentes, quando designado;

3.12 Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica; 

3.13 Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais; 

3.14 Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço; 

3.15 Participar na gestão do serviço onde estiver integrado; 

3.16 Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas. 

4. Vencimento, direitos e regalias

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 18/2020, e usufrui dos direitos e 
regalias previstos no regime geral da Função Pública e regime 
da carreira médica.

5. Forma de provimento

5.1. Para o preenchimento de três lugares vagos do quadro 
do pessoal, e de quatro lugares vagos em regime de contrato 
administrativo de provimento, de médico assistente, 1.º esca-
lão, área funcional de medicina geral (medicina familiar), da 
carreira médica;

5.2. A contratação é feita mediante contrato administrativo 
de provimento, precedido de seis meses de período experi-
mental, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
em medicina, e tenham obtido a cédula de acreditação nos ter-
mos da Lei n.º 18/2020 e tenham concluído, com aproveitamen-
to, a formação médica especializada, na área de especialidade 
de medicina familiar ou formação equivalente devidamente 
reconhecida, que satisfaçam os demais requisitos gerais para 
o desempenho de funções públicas, nos termos da legislação 
em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região 
Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 
profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da 
apresentação de candidaturas (até ao dia 15 de Dezembro de 
2022).

7. Formas e prazo de apresentação de candidatura

7.1. O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (17 de Novembro a 15 de Dezembro 
de 2022);
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7.2. A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 
de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em Con-
curso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012, em suporte de papel, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos de 
candidatura, e o pagamento do montante de trezentas patacas 
como taxa de candidatura. Os candidatos que não efectuarem 
o pagamento da referida taxa não serão admitidos. Contudo, 
os candidatos que, no acto de apresentação da candidatura, se 
encontrem em situação de carência económica devidamente 
comprovada pelo Instituto de Acção Social, estão isentos de 
pagamento da taxa de candidatura, devendo ser declarado tal 
facto na apresentação de candidatura, a verificação da situação 
de carência económica é efectuada por estes Serviços de apre-
sentação de candidaturas;

7.3. A «Ficha de Inscrição em Concurso», assinada pelo 
candidato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 
por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 e entre as 14,30 
e as 17,45 horas, sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 e entre as 
14,30 e as 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em Macau, e 
o pagamento da taxa de candidatura deve ser efectuado em nu-
merário, VISA, Master Card, UnionPay, UnionPay QuickPass, 
UnionPay App, Pagamento por Mobile Banking do Banco da 
China de Macau, Macau Pass e MPay.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados aos serviços públicos:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas e da qualificação profissional exigidos no presente 
aviso (pode ser acompanhada de documentos comprovativos 
das disciplinas do curso para efeitos de aferição da habilitação 
do candidato para a admissão ao concurso);

c) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a 
participação em equipas ambulatórias, capacidade e aptidão 
para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 
técnico-funcionais, trabalhos e artigos publicados, desem-
penho de cargos na área médica, actividades docentes ou de 
investigação e outros elementos de valorização profissional) (os 
currículos devem necessariamente ser assinados pelo próprio 
candidato, sob pena de se considerarem como falta de entrega 
dos mesmos);

8.2 Candidatos vinculados aos serviços públicos:

Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 8.1 
e ainda a cópia do registo biográfico ou da certidão emitida 
pelo Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua 
situação funcional. 
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10. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a) e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) 
do ponto 8.1, bem como da cópia do registo biográfico ou da 
certidão que permita comprovar a sua situação funcional, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção de candidatura.

8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
8.1, e a cópia do registo biográfico ou da certidão que permita 
comprovar a sua situação funcional referidos no ponto 8.2, po-
dem ser simples ou autenticadas.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a c) do ponto 8.1, ou do registo biográfico ou da cer-
tidão que permita comprovar a sua situação funcional referidos 
no ponto 8.2 quando é exigido, o candidato deve apresentar os 
documentos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob 
pena de exclusão.

8.5 O formulário acima referido, a «Ficha de Inscrição em 
Concurso», pode ser descarregada da página electrónica da 
Imprensa Oficial ou adquirida, mediante pagamento, na mes-
ma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do 
ponto 8.1 e do ponto 8.2, deve entregar os originais ou cópias 
autenticadas dos referidos documentos durante o período de 
entrega dos documentos necessários à instrução do processo 
de provimento neste Serviço.

8.8 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimen-
to, a participação à entidade competente para processo disci-
plinar e penal, conforme os casos.

9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

b) 2.º método de selecção — Análise curricular.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — destina-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional;

Análise curricular — consiste na apreciação e discussão do 
currículo profissional do candidato, e visa analisar a sua quali-
ficação para o desempenho de determinada função, atendendo-
-se, designadamente, à sua competência profissional e científi-
ca, tendo como referência o perfil de exigências profissionais, 
genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso 
profissional, a relevância da experiência adquirida e da for-
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mação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho obtida.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 10.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 5 valores.

As grelhas classificativas para o concurso que se afixam na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, estão disponíveis para a 
devida consulta.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Análise curricular = 50%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classi-
ficação obtida na avaliação final do internato médico da área 
funcional a que respeita o procedimento concursal, maior 
antiguidade na categoria, na carreira, da área funcional a que 
respeita o procedimento concursal. Se a situação de igualdade 
de classificação persistir após a aplicação dos critérios anterior-
mente referidos, aplica-se os n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos» republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021. 

14. Ordem de provimento

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 39.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servicos públicos», 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, os candidatos aprovados são providos nos lugares 
segundo a ordenação da lista classificativa final. O provimento 
faz-se de acordo com a seguinte ordem:

1) Lugares a preencher por provimento em lugar do quadro;

2) Lugares a preencher por provimento em contrato adminis-
trativo de provimento.

15. Publicitação das listas, anúncios e informações do con-
curso

As listas provisória, definitiva, lista classificativa de cada fase 
e lista classificativa final são afixadas na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em Macau, e 
disponibilizadas na página electrónica dos Serviços de Saúde, 
em http://www.ssm.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios 
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com indicação dos locais em que as mesmas se encontram afi-
xadas e podem ser consultadas.

O local, data e hora da aplicação dos métodos de selecção é 
afixado na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, em Macau, e disponibilizado na pági-
na electrónica dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.gov.
mo/.

16. Programa das provas

A prova de conhecimentos — a prova escrita abrange o se-
guinte conteúdo:

Conhecimentos médicos no âmbito de medicina familiar.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta 
de quaisquer legislações, livros ou informações de referência, 
através de qualquer forma, nomeadamente, o uso de produtos 
electrónicos.

17. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 18/2020, da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, e da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 «Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica», do Regu-
lamento Administrativo n.º 17/2012 «Formas de exercício das 
áreas funcionais da carreira médica», e a aplicação comple-
mentar do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

18. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

19. Composição do júri

Presidente: Dr. Tse See Fai, chefe de serviço de medicina fa-
miliar.

Vogais efectivos: Dr.ª Iao Lei Lei, médica consultora de me-
dicina familiar; e

Dr.ª Lou Choi Han, médica consultora de medicina familiar.

Vogais suplentes: Dr.ª Chan Sio I, médica assistente de medi-
cina familiar; e

Dr. Wai Tat, médico assistente de medicina familiar.

Serviços de Saúde, aos 11 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 15 900,00)
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(Ref. do Concurso n.º 01322/02-MA.CIR)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Outubro 
de 2022, e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 «Regime 
da carreira médica», com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 18/2020, na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 2/2021, e na Lei n.º 12/2015 «Re-
gime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», no 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 «Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica», no Re-
gulamento Administrativo n.º 17/2012 «Formas de exercício 
das áreas funcionais da carreira médica», e aplicando-se, 
subsidiariamente, o Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e re-
numerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se 
encontra aberto o concurso comum, externo, de prestação de 
provas, para o preenchimento de um lugar vago do quadro do 
pessoal, e de um lugar vago em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área 
funcional hospitalar (cirurgia geral), da carreira médica dos 
Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de um concurso comum, externo, de prestação de 
provas.

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento dos lu-
gares posto a concurso.

2. Formas de exercício da área funcional 

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino na área de cuidados de 
saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com a área de cui-
dados de saúde comunitários, em especial:

2.1. Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doen-
tes internados e solicitar apoio a outras especialidades, quando 
necessário;

2.2. Praticar actos médicos nas actividades de consulta exter-
na diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar; 

2.3. Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, 
se imponha em cada caso; 

2.4. Elaborar planos de terapêutica especializados para 
doentes internados e coordenar os respectivos trabalhos de 
execução; 

2.5. Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em 
cooperação com o pessoal de enfermagem;

2.6. Elaborar processos, registos e relatórios médicos; 

2.7. Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades; 
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2.8. Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública, se necessário;

2.9. Assegurar a comunicação e cooperação entre especiali-
dades hospitalares, proporcionar planos de assistência médica 
e de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre 
que necessário;

2.10. Participar em projectos de ensino e investigação cientí-
fica;

2.11. Orientar a formação de médicos internos; 

2.12. Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e 
gestão desta área funcional;

2.13. Promover a articulação das actividades desta área fun-
cional com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas, nomeadamente, as se-
guintes funções:

3.1 Prestar serviços médicos;

3.2 Participar em equipas médicas ou de urgência;

3.3 Colaborar em acções de formação;

3.4 Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica; 

3.5 Colaborar em trabalhos de investigação, visando a me-
lhoria dos serviços médicos;

3.6 Cooperar com as autoridades sanitárias e outras; 

3.7 Participar em acções que visem a articulação entre os di-
ferentes níveis de serviços médicos;

3.8 Exercer as demais funções que lhe forem cometidas; 

3.9 Prestar serviços médicos diferenciados;

3.10 Participar em júris de concursos, quando designado;

3.11 Desempenhar funções docentes, quando designado;

3.12 Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica; 

3.13 Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais; 

3.14 Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço; 

3.15 Participar na gestão do serviço onde estiver integrado; 

3.16 Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas. 

4. Vencimento, direitos e regalias

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 18/2020, e usufrui dos direitos e 
regalias previstos no regime geral da Função Pública e regime 
da carreira médica.
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5. Forma de provimento

5.1. Para o preenchimento de um lugar vago do quadro do 
pessoal, e de um lugar vago em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área 
funcional hospitalar (cirurgia geral), da carreira médica;

5.2. A contratação é feita mediante contrato administrativo 
de provimento, precedido de seis meses de período experi-
mental, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatu-
ra em medicina, e tenham obtido a cédula de acreditação nos 
termos da Lei n.º 18/2020 e tenham concluído, com aproveita-
mento, a formação médica especializada, na área de especia-
lidade de cirurgia geral ou formação equivalente devidamente 
reconhecida, que satisfaçam os demais requisitos gerais para 
o desempenho de funções públicas, nos termos da legislação 
em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região 
Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 
profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da 
apresentação de candidaturas (até ao dia 15 de Dezembro de 
2022).

7. Formas e prazo de apresentação de candidatura

7.1. O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (17 de Novembro a 15 de Dezembro 
de 2022);

7.2. A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 
de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em Con-
curso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012, em suporte de papel, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos de 
candidatura, e o pagamento do montante de trezentas patacas 
como taxa de candidatura. Os candidatos que não efectuarem 
o pagamento da referida taxa não serão admitidos. Contudo, 
os candidatos que, no acto de apresentação da candidatura, se 
encontrem em situação de carência económica devidamente 
comprovada pelo Instituto de Acção Social, estão isentos de 
pagamento da taxa de candidatura, devendo ser declarado tal 
facto na apresentação de candidatura, a verificação da situação 
de carência económica é efectuada por estes Serviços de apre-
sentação de candidaturas;

7.3. A «Ficha de Inscrição em Concurso», assinada pelo 
candidato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 
por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 e entre as 14,30 
e as 17,45 horas, sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 e entre as 
14,30 e as 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em Macau, e 
o pagamento da taxa de candidatura deve ser efectuado em nu-
merário, VISA, Master Card, UnionPay, UnionPay QuickPass, 
UnionPay App, Pagamento por Mobile Banking do Banco da 
China de Macau, Macau Pass e MPay.
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8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados aos serviços públicos:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas e da qualificação profissional exigidos no presente 
aviso (pode ser acompanhada de documentos comprovativos 
das disciplinas do curso para efeitos de aferição da habilitação 
do candidato para a admissão ao concurso);

c) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a 
participação em equipas ambulatórias, capacidade e aptidão 
para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 
técnico-funcionais, trabalhos e artigos publicados, desem-
penho de cargos na área médica, actividades docentes ou de 
investigação e outros elementos de valorização profissional) (os 
currículos devem necessariamente ser assinados pelo próprio 
candidato, sob pena de se considerarem como falta de entrega 
dos mesmos);

8.2 Candidatos vinculados aos serviços públicos:

Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 8.1 
e ainda a cópia do registo biográfico ou da certidão emitida 
pelo Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua 
situação funcional. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a) e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) 
do ponto 8.1, bem como da cópia do registo biográfico ou da 
certidão que permita comprovar a sua situação funcional, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção de candidatura.

8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
8.1, e a cópia do registo biográfico ou da certidão que permita 
comprovar a sua situação funcional referidos no ponto 8.2, po-
dem ser simples ou autenticadas.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a c) do ponto 8.1, ou do registo biográfico ou da cer-
tidão que permita comprovar a sua situação funcional referidos 
no ponto 8.2 quando é exigido, o candidato deve apresentar os 
documentos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob 
pena de exclusão.

8.5 O formulário acima referido, a «Ficha de Inscrição em 
Concurso», pode ser descarregada da página electrónica da Im-
prensa Oficial ou adquirida, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do 
ponto 8.1 e do ponto 8.2, deve entregar os originais ou cópias 
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autenticadas dos referidos documentos durante o período de 
entrega dos documentos necessários à instrução do processo 
de provimento neste Serviço.

8.8 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimen-
to, a participação à entidade competente para processo disci-
plinar e penal, conforme os casos.

9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

b) 2.º método de selecção — Análise curricular.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — destina-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional;

Análise curricular — consiste na apreciação e discussão do 
currículo profissional do candidato, e visa analisar a sua quali-
ficação para o desempenho de determinada função, atendendo-
-se, designadamente, à sua competência profissional e científi-
ca, tendo como referência o perfil de exigências profissionais, 
genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso 
profissional, a relevância da experiência adquirida e da for-
mação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho obtida.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 10.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 5 valores.

As grelhas classificativas para o concurso que se afixam na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, estão disponíveis para a 
devida consulta.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Análise curricular = 50%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classi-
ficação obtida na avaliação final do internato médico da área 
funcional a que respeita o procedimento concursal, maior 
antiguidade na categoria, na carreira, da área funcional a que 
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respeita o procedimento concursal. Se a situação de igualdade 
de classificação persistir após a aplicação dos critérios anterior-
mente referidos, aplica-se os n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos» republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021. 

14. Ordem de provimento

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 39.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servicos públicos», 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, os candidatos aprovados são providos nos lugares 
segundo a ordenação da lista classificativa final. O provimento 
faz-se de acordo com a seguinte ordem:

1) Lugares a preencher por provimento em lugar do quadro;

2) Lugares a preencher por provimento em contrato adminis-
trativo de provimento.

15. Publicitação das listas, anúncios e informações do con-
curso

As listas provisória, definitiva, lista classificativa de cada fase 
e lista classificativa final são afixadas na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em Macau, e 
disponibilizadas na página electrónica dos Serviços de Saúde, 
em http://www.ssm.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios 
com indicação dos locais em que as mesmas se encontram afi-
xadas e podem ser consultadas.

O local, data e hora da aplicação dos métodos de selecção é 
afixado na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, em Macau, e disponibilizado na página 
electrónica dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.gov.mo/.

16. Programa das provas

A prova de conhecimentos — a prova escrita abrange o se-
guinte conteúdo:

Conhecimentos médicos no âmbito de cirurgia geral.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta 
de quaisquer legislações, livros ou informações de referência, 
através de qualquer forma, nomeadamente, o uso de produtos 
electrónicos.

17. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 18/2020, da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, e da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 «Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica», do Regu-
lamento Administrativo n.º 17/2012 «Formas de exercício das 
áreas funcionais da carreira médica», e a aplicação comple-
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mentar do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

18. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

19. Composição do júri

Presidente: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de ci-
rurgia geral.

Vogais efectivos: Dr. Choi Nim, médico consultor de cirurgia 
geral; e

 Dr.ª Ng Wai Lon, médica consultora de cirurgia geral.

Vogais suplentes: Dr. Lei Man Sang, médico consultor de ci-
rurgia geral; e

 Dr. Liang GangZhu, médico consultor de cirurgia geral.

Serviços de Saúde, aos 11 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 16 058,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/020/2022)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme o aviso da Universidade de Macau pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 2022, publica-se 
o seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o despacho da Ex.ma Senhora Secretária para 
os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 2022, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação da plataforma inteligente de simulação colaborativa 
ar-espaço-terra, baseada na internet das coisas e nos dados de 
satélite, para o Laboratório de Referência do Estado de Internet 
das Coisas para a Cidade Inteligente da Universidade de Macau.

A cópia do processo de concurso público, fornecida ao preço 
de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontra-se à disposi-
ção dos interessados, a partir do dia 16 de Novembro de 2022, 
nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 
horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 
andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode ser 
descarregada gratuitamente através da página electrónica da 
Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).
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A fim de compreender os pormenores do objecto deste 
concurso, cada concorrente poderá destacar um elemento, 
no máximo, para comparecer na sessão de esclarecimento. A 
sessão de esclarecimento decorrerá às 15,00 horas do dia 21 de 
Novembro de 2022, na Sala 5001, 5.º andar do Edifício Admi-
nistrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Univer-
sidade, Taipa, Macau, China.

Entre o dia 16 de Novembro de 2022 e a data limite para a 
entrega das propostas, os concorrentes têm a responsabilidade 
de se deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 
4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade 
de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou 
visitar a página electrónica da Universidade de Macau (https://
www.um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais 
esclarecimentos adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 14 de Dezembro de 2022. Os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devem entregar as respectivas propostas e documen-
tos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau 
e prestar uma caução provisória no valor de duzentas e quaren-
ta mil patacas ($240 000,00), feita em numerário, ou mediante 
ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor 
da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
15 de Dezembro de 2022, na Sala 5001, 5.º andar do Edifício 
Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 11 de Novembro de 2022.

A Vice-Reitora, Xu Jian.

(Custo desta publicação $ 2 640,00)

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

Aviso

Despacho n.º 10010/AACM/2022

Considerando a necessidade de salvaguardar a segurança e 
a boa ordem no decurso da 69.ª Edição do Grande Prémio de 
Macau;

Nos termos Parágrafo 66 do Regulamento de Navegação 
Aérea de Macau, aprovado pela Ordem Executiva n.º 43/2021, 
determino:

São proibidas, entre 17 a 20 de Novembro de 2022, todas as 
actividades de voo com aeronaves não tripuladas na península 
de Macau, excepto as actividades oficiais expressamente auto-
rizadas pela Autoridade de Aviação Civil.

Autoridade de Aviação Civil de Macau, 10 de Novembro de 
2022.

O Presidente, Chan Weng Hong.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)
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建 築、工 程 及 城 市 規 劃 專 業 委 員 會

通 告

01-CAEU-2022

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

 

02-CAEU-2022

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

 

CONSELHO DE ARQUITECTURA, ENGENHARIA 

E URBANISMO

Avisos

(Exame de admissão n.º 01-CAEU-2022)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de arquitecto por parte 
dos titulares do grau académico na área de especialização em 
arquitectura, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 
2.º da Lei n.º 1/2015, a candidatura ao exame de admissão na 
área de arquitectura foi aberta por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, 
II Série, de 19 de Outubro de 2022 e em conformidade com a 
deliberação do dia 10 de Outubro de 2022 da Comissão de Re-
gisto do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, 
a prova escrita será realizada na Escola Secundária Pui Ching 
de Macau, sita na Avenida de Horta e Costa, n.º 7, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 7 
de Novembro de 2022.

O Coordenador-adjunto da Comissão de Registo, Leong 
Chong In.

(Exame de admissão n.º 02-CAEU-2022)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de engenheiro civil por 
parte dos titulares do grau académico na área de especiali-
zação em engenharia civil, definido na alínea 1) do n.º 1 e no 
n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a candidatura ao exame 
de admissão na área de engenharia civil foi aberta por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2022 e em 
conformidade com a deliberação do dia 10 de Outubro de 2022 
da Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, Enge-
nharia e Urbanismo, a prova escrita será realizada na Escola 
Secundária Pui Ching de Macau, sita na Avenida de Horta e 
Costa, n.º 7, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 7 
de Novembro de 2022.

O Coordenador-adjunto da Comissão de Registo, Leong 
Chong In.
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03-CAEU-2022

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

 

04-CAEU-2022

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

 

(Exame de admissão n.º 03-CAEU-2022)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de engenheiro electrotéc-
nico por parte dos titulares do grau académico na área de es-
pecialização em engenharia electrotécnica, definido na alínea 1) 
do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a candidatura 
ao exame de admissão na área de engenharia electrotécnica 
foi aberta por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de 
Outubro de 2022 e em conformidade com a deliberação do dia 
10 de Outubro de 2022 da Comissão de Registo do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, a prova escrita será 
realizada na Escola Secundária Pui Ching de Macau, sita na 
Avenida de Horta e Costa, n.º 7, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 7 
de Novembro de 2022.

O Coordenador-adjunto da Comissão de Registo, Leong 
Chong In.

(Exame de admissão n.º 04-CAEU-2022)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de engenheiro electrome-
cânico por parte dos titulares do grau académico na área de 
especialização em engenharia electromecânica, definido na 
alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a can-
didatura ao exame de admissão na área de engenharia electro-
mecânica foi aberta por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 
de Outubro de 2022 e em conformidade com a deliberação do 
dia 10 de Outubro de 2022 da Comissão de Registo do Conse-
lho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, a prova escrita 
será realizada na Escola Secundária Pui Ching de Macau, sita 
na Avenida de Horta e Costa, n.º 7, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 7 
de Novembro de 2022.

O Coordenador-adjunto da Comissão de Registo, Leong 
Chong In.
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05-CAEU-2022

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

 

06-CAEU-2022

1/2015

57/99/M

b

 

07-CAEU-2022

1/2015

(Exame de admissão n.º 05-CAEU-2022)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de engenheiro mecânico 
por parte dos titulares do grau académico na área de especiali-
zação em engenharia mecânica, definido na alínea 1) do n.º 1 e 
no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a candidatura ao exame 
de admissão na área de engenharia mecânica foi aberta por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2022 e 
em conformidade com a deliberação do dia 10 de Outubro de 
2022 da Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, a prova escrita será realizada na Es-
cola Secundária Pui Ching de Macau, sita na Avenida de Horta 
e Costa, n.º 7, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 7 
de Novembro de 2022.

O Coordenador-adjunto da Comissão de Registo, Leong 
Chong In.

(Exame de admissão n.º 06-CAEU-2022)

Em conformidade com a deliberação do dia 7 de Novembro 
de 2022 da Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, respeitante à realização do exame 
de admissão na área de arquitectura paisagista, para efeitos de 
acreditação e registo para obtenção do título profissional de 
arquitecto paisagista por parte dos titulares do grau académico 
nessa área, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 
2.º da Lei n.º 1/2015, publicada no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Ou-
tubro de 2022, torna-se público que o exame de admissão foi 
extinto por não haver inscrições após o termo do prazo de ins-
crição, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 57/99/M.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 7 
de Novembro de 2022.

O Coordenador-adjunto da Comissão de Registo, Leong 
Chong In.

(Exame de admissão n.º 07-CAEU-2022)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de engenheiro de seguran-
ça contra incêndios por parte dos titulares do grau académico 
na área de especialização em engenharia de segurança contra 
incêndios, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º 
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http://www.caeu.gov.mo/

 

08-CAEU-2022

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

 

09-CAEU-2022

1/2015

da Lei n.º 1/2015, a candidatura ao exame de admissão na área 
de engenharia de segurança contra incêndios foi aberta por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2022 e 
em conformidade com a deliberação do dia 10 de Outubro de 
2022 da Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, a prova escrita será realizada na Es-
cola Secundária Pui Ching de Macau, sita na Avenida de Horta 
e Costa, n.º 7, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 7 
de Novembro de 2022.

O Coordenador-adjunto da Comissão de Registo, Leong 
Chong In.

(Exame de admissão n.º 08-CAEU-2022)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de engenheiro do am-
biente por parte dos titulares do grau académico na área de 
especialização em engenharia do ambiente, definido na alínea 
1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a candida-
tura ao exame de admissão na área de engenharia do ambiente 
foi aberta por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de 
Outubro de 2022 e em conformidade com a deliberação do dia 
10 de Outubro de 2022 da Comissão de Registo do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, a prova escrita será 
realizada na Escola Secundária Pui Ching de Macau, sita na 
Avenida de Horta e Costa, n.º 7, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 7 
de Novembro de 2022.

O Coordenador-adjunto da Comissão de Registo, Leong 
Chong In.

(Exame de admissão n.º 09-CAEU-2022)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de urbanista por parte 
dos titulares do grau académico na área de especialização em 
planeamento urbanístico, definido na alínea 1) do n.º 1 e no 
n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a candidatura ao exame de 
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http://www.caeu.gov.mo/

 

 $10,826.00

admissão na área de planeamento urbanístico foi aberta por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2022 e 
em conformidade com a deliberação do dia 10 de Outubro de 
2022 da Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, a prova escrita será realizada na Es-
cola Secundária Pui Ching de Macau, sita na Avenida de Horta 
e Costa, n.º 7, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 7 
de Novembro de 2022.

O Coordenador-adjunto da Comissão de Registo, Leong 
Chong In.

(Custo desta publicação $ 10 826,00)
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着

3 160/2022

A l iança de Econom ia Dig ita l e 
Inovação Tecnológica da Grande Baía 
(Mac au) G reater Bay 
Area (Macau) Digital Economy and 
Technology Innovation Alliance

200
19 O

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

 

 $1,971.00

(Custo desta publicação $ 1 971,00)

    

 

着

3 161/2022

Shanghai-Macau Post-Secondary 
Youth Association

Sh a ng h a i-M ac au Po s t- 
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-Secondary Youth Association
SMPSYA

123 5 A

18 45

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 
届

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

 

 $2,260.00

(Custo desta publicação $ 2 260,00)

    

 

着

3 162/2022

C ol le c tor s C lub of 
Macau

10-A
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3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

 

 $2,470.00

(Custo desta publicação $ 2 470,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Federação das Associações dos 
Sectores Culturais de Macau em chinês, 
“ ”, abreviadamente 

em chinês, , e, em inglês, 
«Federation of Associations of 

Cultural Sectors of Macau»

Certifico que desde 9 de Novembro de 
2022 e sob o n.º 15 do maço n.º 1 do ano de 
2022, respeitante a associações e fundações, 
se acham arquivados neste Cartório os res-
pectivos estatutos, em virtude da constitui-
ção da Associação identificada em epígrafe.

Está conforme o original e tem 8 (oito) 
folhas.

Federação das Associações dos 
Sectores Culturais de Macau

Federation of Associations of 
Cultural Sectors of Macau

9 L
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 

Cartório Privado, em Macau, aos 9 de 
Novembro de 2022. — O Notário, Pedro 
Leal.

 $2,799.00

(Custo desta publicação $ 2 799,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

着

45



N.º 46 — 16-11-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 17357

2 f

MAF-1 13

M EI I CHINA Inst ituto 
de Macau  M EI I CHINA 
Institute in Macau MCIM

36 D

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 
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4. 

 Chan Wa Keong

 $3,268.00

(Custo desta publicação $ 3 268,00)

    

 

着

3 159/2022

 

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)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

8/2022
1

21

1

Associação 
de Educação de Macau As-
sociação de Educação

The Chinese Educators Association 
of Macau
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1
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 $5,331.00

(Custo desta publicação $ 5 331,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Educação 
Sun Yat-Sen 

着

2022 11 9
2022

2/2022 2

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 9 de Novembro de 2022, sob o 
número 2 do maço número 2/2022 de docu-
mentos referentes à criação de associações 
e à instituição de fundações do ano 2022. 

Associação de Educação 
Sun Yat-Sen 

Sun Yat-Sen Education Society

Associação 
de Educação Sun Yat-Sen

Sun Yat-Sen Education Society

322-362 3 N
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Cartório Privado, em Macau, aos 9 de 
Novembro de 2022. — O Notário, Mak 
Heng Ip.

 $3,022.00

(Custo desta publicação $ 3 022,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

着

ASO 1
08/2022

A s so c iaç ão A m i z ade 
Mútua dos Proprietários das Lojas Ling 
Xiu Cheng de Macau

Ling X iu Cheng Shop 
O w n e r  M a c a u M u t u a l  S u p p o r t 
Association

 

 $551.00

(Custo desta publicação $ 551,00)
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CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

着

ASO 1
9/2022

«Zonta Club de Macau»

«Zonta Club of Macau»

«Zonta Club 
de Macau»

«Zonta Club of Macau»

a

b

c

d

e

f

g

h

1 氹

BR/C

2

1

a

b

2

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 1.º

Denominação

Um. A associação adopta a denomina-
ção de «Zonta Club de Macau», em chinês 
“ ” e em inglês «Zonta Club of 
Macau».

Artigo 2.º

Objectivos

A associação é uma instituição sem fins 
lucrativos, tendo os seguintes objectivos:

a) Fomentar o ideal de servir a comu-
nidade, dentro do espírito que presidiu à 
fundação da Zonta International;
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b) Defender, zelar pela preservação e 
promover o bem-estar das mulheres e das 
crianças de Macau, designadamente atra-
vés de iniciativas ou actividades de nature-
za filantrópica social ou cultural;

c) Reconhecer o estatuto profissional da 
mulher na sociedade;

d) Realizar acções de solidariedade e auxílio 
humanitário;

e) Contribuir e dinamizar o exercício dos 
direitos e deveres cívicos e de cidadania 
das mulheres em Macau, constituindo-se 
como parceiro sociocultural institucionali-
zado, interlocutor privilegiado e pró-activo 
na defesa e direitos das mulheres junto das 
autoridades da R.A.E. de Macau, de outras 
representações diplomáticas estrangeiras, 
gabinetes e departamentos oficiais e de-
mais associações, representações e grupos 
culturais em Macau;

f) Associar-se e cooperar com outras 
Associações locais e com outras organiza-
ções que partilham os mesmos interesses;

g) Realizar individualmente ou em par-
cerias, eventos sociais e culturais nas diver-
sas áreas, para efectivação dos fins a que se 
propõe;

h) Realizar todas e quaisquer acções 
subsidiárias ou relacionadas com a obten-
ção dos seus objectivos.

Artigo 3.º

Sede

1) A Associação terá a sua sede em Ma-
cau, na estrada Nordeste da Taipa, Edifício 
Iat Seng, BR/C, Taipa.

2) A Associação rege-se pelo presente 
estatuto e regulamento interno.

CAPÍTULO II

Associados

Artigo 4.º

Admissão de Associados

1) A associação tem as seguintes catego-
rias de sócios:

a) Sócios efectivos; e

b) Sócios honorários.

2) Podem ser associados todos aqueles 
que concordem com objectivos desta As-
sociação, e a sua admissão deve ser feita 
mediante requerimento aprovado pela Di-
recção.

Artigo 5.º

Direitos e deveres dos Associados

1) Todos os associados têm o direito de 
eleger e ser eleito para os órgãos sociais, e 
participar em todas as actividades da As-
sociação;

2) Todos os associados são obrigados a 
cumprir o estabelecido nos estatutos da 
Associação, bem como as deliberações da 
Assembleia Geral, e são obrigados a pagar 
as quotas.

CAPÍTULO III

Órgãos da Associação

Artigo 6.º

Órgãos

São órgãos da Associação a Assembleia 
Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal.

Artigo 7.º

Assembleia Geral

1) A Assembleia Geral é o órgão supre-
mo da Associação; a esta compete apro-
var a alterar os Estatutos da Associação; 
eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o 
Secretário da Assembleia Geral, e eleger, 
também, os membros da Direcção e do 
Conselho Fiscal; deliberar sobre as activi-
dades da Associação e apreciar o relatório 
anual da Direcção;

2) A Mesa da Assembleia Geral é com-
posta por três a cinco membros, sendo um 
deles Presidente, um Vice-Presidente e 
um secretário-geral, que exercerão os seus 
mandatos durante dois anos, e podem ser 
reeleitos por mandato sucessivo;

3) A Assembleia geral deve reunir-se 
uma vez por ano (Assembleia Geral Ordi-
nária), e poderá reunir-se extraordinaria-
mente quando for necessário; a Assembleia 
Geral é convocada por meio de carta regis-
tada, enviada com a antecedência mínima 
de 8 dias, ou mediante protocolo ou meios 
electrónicos efectuado com a mesma an-
tecedência; no convocatório indicar-se-á o 
dia, hora e local da reunião e a respectiva 
ordem de trabalho;

4) As deliberações respeitantes à alte-
ração dos Estatutos são aprovadas com o 
voto favorável de, pelo menos, três quartos 
dos associados presentes, e as deliberações 
sobre a dissolução da pessoa colectiva re-
querem o voto favorável de três quartos do 
número total de todos os associados.

Artigo 8.º

Direcção

1) A Direcção é órgão de administração 
da Associação; compete executar as deli-
berações aprovadas da Assembleia geral e 
gerir a pessoa colectiva;

2) A Direcção é constituída por um nú-
mero ímpar, por cinco a nove membros, 
sendo um deles Presidente, dois Vice-
-Presidentes, um secretário-geral, um 
tesoureiro, sendo os restantes vogais, que 
exercerão o seu mandato por um período 
de dois anos, podendo ser reeleitos por 
mandato sucessivo;

3) A Direcção deve reunir-se pelo menos 
uma vez em cada seis meses. A reunião de 
Direcção pode decorrer em simultâneo em 
diferentes locais, através de videoconfe-
rência ou outro meio análogo; A reunião 
de Direcção só pode deliberar com a pre-
sença da maioria absoluta dos membros, e 
as deliberações são aprovadas por maioria 
absoluta de votos favoráveis dos membros 
presentes.

Artigo 9.º

Conselho Fiscal

1) O Conselho Fiscal é o órgão de fis-
calização da Associação, competindo-lhe 
fiscalizar as actividades e as contas da Di-
recção;

2) O Conselho Fiscal é composto por 
um número ímpar, com o mínimo de três 
membros, sendo um deles Presidente e um 
Vice-Presidente, que exercerão o seu man-
dato por um período de dois anos e podem 
ser reeleitos por mandato sucessivo.

CAPÍTULO IV

Fundos da Associação

Artigo 10.º

Os fundos da Associação provêm das 
quotas e donativos recebidos dos seus asso-
ciados e de terceiros. Se houver insuficiên-
cia ou necessidade de utilização de grande 
quantidade de fundos, a associação com a 
deliberação da Direcção pode proceder à 
angariação de fundos.
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CHONG HING BANK LTD., MACAU BRANCH

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

 O Administrador, 

Chen Guo Ping

O Chefe da Contabilidade,

Chan Koc Kan
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澳門華人銀行股份有限公司

試算表於二零二二年九月三十日
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FUNDO DE PENSÕES DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
CONTRATO DE EXTINÇÃO

Primeira Contraente

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S.A., sociedade anónima com sede em Macau, na Avenida Almeida Ribeiro, n.º 22, inscrita 
na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis de Macau sob o n.º 13548 (SO), adiante designada abrevidamente por “BNU” 
ou “Associado”.

Segunda Contraente

FIDELIDADE MACAU VIDA – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., sociedade anónima com sede em Macau, na Avenida da Praia 
Grande, n.º 567, Edifício BNU, 14.º andar, inscrita na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis de Macau sob o n.º 82698 
(SO), adiante designada abreviadamente por “Fidelidade Vida” ou “Entidade Gestora”.

As partes contraentes celebram entre si o presente contrato, que se rege, com observância da legislação em vigor, pelas cláusulas seguin-
tes a cujo cumprimento integral reciprocamente se obrigam:

Cláusula 1
Extinção do Fundo de Pensões e Transferência de Património

1. As partes contraentes acordam que o fundo de pensões fechado “Fundo de Pensões do Banco Nacional Ultramarino” (doravante abre-
viadamente designado por “Fundo de Pensões BNU”) constituído a 1 de Agosto de 2002 será extinto a 30 de Novembro de 2022 (24,00 
horas), a “Data de Extinção”.

2. A extinção do Fundo de Pensões BNU será executada em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º do seu Con-
trato Constitutivo assinado entre as partes contraentes a 13 de Novembro de 2003.

3. O valor patrimonial líquido do Fundo de Pensões BNU à Data de Extinção será integralmente utilizado na aquisição de unidades de 
participação de fundos de pensões abertos, ao abrigo de um ou mais contratos de adesão colectiva estabelecidos pelo BNU, de acordo 
com a instrução de cada um dos Participantes do Fundo de Pensões BNU, a ser recebida pela Fidelidade Vida até à Data de Extinção.

Cláusula 2
Informações aos Participantes

Os Participantes podem consultar os termos e condições deste contrato de extinção nos escritórios da Fidelidade Vida durante as horas 
normais de expediente ou solicitar cópia do mesmo através de email para info@fidelidade.com.mo.

Cláusula 3
Disposição Final

1. Este contrato rege-se pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis aos Fundos Privados de Pensões na Região Administrativa 
Especial de Macau.

2. Para a resolução de quaisquer litígios emergentes do presente contrato, as partes contraentes atribuem jurisdição exclusiva aos Tribu-
nais da Região Administrativa Especial de Macau, com expressa renúncia a qualquer outro foro.

Feito em Macau, a 1 de Novembro de 2022, em dois exemplares originais.

Por e em representação do Associado do Fundo de Pensões BNU

Banco Nacional Ultramarino, S.A.

Carlos Manuel Sobral Cid da Costa Álvares  Ieong Kim Man

Presidente da Comissão Executiva  Administrador Executivo

Por e em representação da Entidade Gestora do Fundo de Pensões BNU

Fidelidade Macau Vida – Companhia de Seguros, S.A.

Paulo Manuel Gomes Barbosa  Cheung Ming Fai Ivan

Presidente da Comissão Executiva  Administrador Executivo
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