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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 225/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 6 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 160/2019, o Chefe 
do Executivo manda:

1. É renovado o mandato dos seguintes membros da Comissão 
de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segu-
rança de Macau:

1) Leonel Alberto Alves, como presidente, sendo substituído 
nas suas ausências ou impedimentos pelo membro por si desig-
nado para o efeito;

2) Vong Hin Fai;

3) Tsui Wai Kwan;

4) Ng Siu Lai;

5) Lau Kam Ling.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 3 de Feve-
reiro de 2023.

12 de Dezembro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 226/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 14.º e 15.º da Lei n.º 9/2018 (Criação do Instituto para os 
Assuntos Municipais), o Chefe do Executivo manda:

1. É renovado o mandato dos seguintes membros do Conselho 
Consultivo para os Assuntos Municipais do Instituto para os 
Assuntos Municipais:

1) António José Dias Azedo;

2) Chan Pou Sam;

3) Cheong Ka Man;

4) Chong Coc Veng;

5) Ho Hoi Leng Cristina;

6) Ho Kun Lon;

7) Ieng Weng Fat;

8) Ku Man Tat;

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 225/2022號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據第160/2019號行政長官批示第六款的規定，作出本批

示。

一、續任下列人士為澳門特別行政區保安部隊及保安部門

紀律監察委員會成員：

（一）歐安利，由其任主席，並在其因故不能視事或缺勤時，

為有關效力指定代任人；

（二）黃顯輝；

（三）徐偉坤；

（四）吳小麗；

（五）劉金玲。

二、本批示自二零二三年二月三日起產生效力。

二零二二年十二月十二日

行政長官 賀一誠

第 226/2022號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據第9/2018號法律《設立市政署》第十四條及第十五條

的規定，作出本批示。

一、續任下列人士為市政署市政諮詢委員會成員：

（一）António José Dias Azedo（司徒民義）；

（二）陳溥森；

（三）張嘉敏；

（四）鍾國榮；

（五）何凱玲；

（六）何觀倫；

（七）邢榮發；

（八）辜文達；
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（九）李兆祖；

（十）李煥江；

（十一）梁頌衍；

（十二）羅錦焜；

（十三）馬志興；

（十四）Bruno Miguel dos Santos Nunes（盧偉樂）；

（十五）柯清煌；

（十六）余健楚；

（十七）黃淑筠；

（十八）胡景光。

二、委任下列人士為市政署市政諮詢委員會成員：

（一）陳冰冰；

（二）陳嘉敬；

（三）程順明；

（四）何敬豐；

（五）許樂敏；

（六）林家全；

（七）施妮娜。

三、本批示所指成員的任期自二零二三年一月一日起為期兩

年。

四、市政諮詢委員會應按第9/2018號法律第十四條第三款的

規定產生主席及副主席。

二零二二年十二月十二日

行政長官 賀一誠

–––––––

二零二二年十二月十三日於行政長官辦公室

辦公室代主任 梁敏蕊

行 政 會 秘 書 處

批 示 摘 錄

摘錄自簽署人於二零二二年十一月七日作出的批示：

根據現行第14/2009號法律《公務人員職程制度》第十三條

第二款（三）項及第四款，以及現行第12/2015號法律《公共部門

勞動合同制度》第四條第二款及第三款的規定，以附註形式修改

9) Lei Sio Chou;

10) Lei Wun Kong;

11) Leong Chong In;

12) Lo Kam Kuan;

13) Ma Chi Heng;

14) Bruno Miguel dos Santos Nunes;

15) O Cheng Wong;

16) U Kin Cho;

17) Wong Sok Kuan;

18) Wu Keng Kuong.

2. São nomeados como membros do Conselho Consultivo 
para os Assuntos Municipais do Instituto para os Assuntos 
Municipais:

1) Chan Peng Peng;

2) Chan Ka Keng;

3) Cheng Son Meng;

4) Ho Eric King Fung;

5) Hoi Lok Man;

6) Lam Ka Chun;

7) Si Nei Na.

3. O mandato dos membros referidos no presente despacho é 
de dois anos a contar de 1 de Janeiro de 2023.

4. O Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais deve 
eleger o seu presidente e o vice-presidente, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 9/2018.

12 de Dezembro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 13 de Dezembro de 
2022. — A Chefe do Gabinete, substituta, Leong Man Ioi.

SECRETARIA DO CONSELHO EXECUTIVO

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 7 de Novembro de 2022:

Ng Sim Chao — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento de longa dura-
ção progredindo para auxiliar, 5.º escalão, índice 150, nesta 
Secretaria, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3) e 4, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
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吳嬋秋在本秘書處擔任職務的長期行政任用合同第三條款，轉

為收取相等於第五職階勤雜人員，薪俸點150點，自二零二二年

十一月七日起生效。

–––––––

二零二二年十二月十四日於行政會秘書處

 秘書長 許麗芳

政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

透過簽署人二零二二年十二月十二日批示：

根據現行第14/2009號法律《公務人員職程制度》第十四條 

第一款（二）項及第二款，以及現行第12/2015號法律《公共部門

勞動合同制度》第四條第二款的規定，以附註方式修改下列人員

在本局擔任職務的合同第三條款，自本批示摘錄公佈日起生效。

不具期限的行政任用合同

周苑玲及黎可宜，晉級為第一職階首席高級技術員，薪俸點

540點。

長期行政任用合同

高雲，晉級為第一職階首席技術員，薪俸點450點。

–––––––

二零二二年十二月十三日於政府總部事務局

局長 劉軍勵

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 85/2022號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據經第2/2021號行政法規修改及重新公佈的

第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第

三條、經第85/2021號行政命令修改的第181/2019號行政命令第

serviços públicos), em vigor, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 
e 3, da Lei n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos 
serviços públicos), em vigor, a partir de 7 de Novembro de 
2022.

–––––––

Secretaria do Conselho Executivo, aos 14 de Dezembro de 
2022. — A Secretária-geral, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

Por despachos da signatária, de 12 de Dezembro de 2022:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos para o exercício de funções 
nestes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e do n.º 2 
do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, e do n.º 2 do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos), em vigor, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho:

Contrato administrativo de provimento sem termo

Chow Yuen Ling e Lai Ho I ascendem a técnicas superiores 
principais, 1.º escalão, índice 540.

Contrato administrativo de provimento de longa duração

Gao Dodo Yun ascende a técnica principal, 1.º escalão, índice 
450.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 13 de Dezembro de 2022. — A Directora dos Serviços, 
Lao Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 85/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do 
artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organi-
zação, competências e funcionamento dos serviços e entidades 
públicos), alterado e republicado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 2/2021, do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 181/2019, 
com a nova redacção dada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, 
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一款，以及經第228/2020號行政長官批示公佈的《澳門消費爭議

調解及仲裁中心規章》第九條第二款的規定，作出本批示。

一、委任下列人士為澳門消費爭議調解及仲裁中心理事會

的成員，任期兩年：

（一）石立炘；

（二）黃淑禧；

（三）魏丹；

（四）李居仁；

（五）關勳杰；

（六）黃志剛。

二、委任下列人士為澳門消費爭議調解及仲裁中心執行委員

會的成員，任期兩年：

（一）歐永棠；

（二）區天興；

（三）簡祖培。

三、本批示自二零二三年一月七日起生效。

二零二二年十二月九日

經濟財政司司長 李偉農

第 86/2022號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據經第2/2021號行政法規《修改第6/1999號行

政法規〈政府部門及實體的組織、職權與運作〉》重新公佈的第

6/1999號行政法規第三條、第181/2019號行政命令第一款，以及

由第87/2021號行政長官批示重新公佈的六月二十七日第17/88/

M號法律核准的《印花稅規章》第九十五條的規定，作出本批

示。

一、委任二零二三年一月一日至十二月三十一日的不動產估

價及複評委員會成員如下：

不動產估價委員會“A”

主席：鍾聖心；

正選委員：司徒振銳及黃丹東；

候補委員：戴文茵及卓景賢；

地產界代表（正選）：黃敬良；

bem como do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento do Centro de 
Mediação e de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Macau, 
publicado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 228/2020, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. São nomeados membros do Conselho Directivo do Centro 
de Mediação e de Arbitragem de Conflitos de Consumo de 
Macau, pelo período de dois anos, os seguintes indivíduos:

1) Paulino do Lago Comandante;

2) Vong Sok Hei Rosita;

3) Wei Dan;

4) Lee Koi Ian;

5) Kuan Fan Kit;

6) Wong Chi Kong.

2. São nomeados membros do Conselho Executivo do Centro 
de Mediação e de Arbitragem de Conflitos de Consumo de 
Macau, pelo período de dois anos, os seguintes indivíduos:

1) Ao Weng Tong;

2) Au Thien Yn;

3) Kan Chou Pui.

3. O presente despacho entra em vigor no dia 7 de Janeiro de 
2023.

9 de Dezembro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 86/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, republi-
cado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021 (Alteração 
ao Regulamento Administrativo n.º 6/1999 — Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades pú-
blicos), do disposto no n.º 1 da Ordem Executiva n.º 181/2019, 
conjugado com o artigo 95.º do Regulamento do Imposto do 
Selo, aprovado pela Lei n.º 17/88/M, de 27 de Junho, republicado 
integralmente por Despacho do Chefe do Executivo n.º 87/2021, 
o Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. São nomeados membros das Comissões de Avaliação e 
Revisão de Imóveis, para o período de 1 de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2023:

Comissão de Avaliação de Imóveis «A»

Presidente: Chong Seng Sam;

Vogais efectivos: Si Tou Chan Ioi e Wong Tan Tong;

Vogais suplentes: Tai Man Ian e Chuck King Yin;

Representante do sector imobiliário, efectivo: Vong Keng 
Leong;
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地產界代表（候補）：劉藝良；

建築界公認為有功績的專業人士（正選）：梁竟成；

建築界公認為有功績的專業人士（候補）：李廣志；

正選秘書：李振宇；

候補秘書：陸兆宗。 

不動產估價委員會“B”

主席：何燕梅；

正選委員：何耀龍及李振聲；

候補委員：許昌文及黃景棠；

地產界代表（正選）：吳在權；

地產界代表（候補）：吳健國；

建築界公認為有功績的專業人士（正選）：麥冬青；

建築界公認為有功績的專業人士（候補）：劉嘉禮；

正選秘書：何翊詩；

候補秘書：韋淑儀。

複評委員會成員

建築界公認為有功績的專業人士（正選）：梁頌衍；

建築界公認為有功績的專業人士（候補）：譚志煒；

正選秘書：歐偉燊；

候補秘書：李慧菁。

二、本批示自二零二三年一月一日起產生效力。

二零二二年十二月十二日

經濟財政司司長 李偉農

第 87/2022號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據經第2/2021號行政法規《修改第6/1999號行

政法規〈政府部門及實體的組織、職權與運作〉》重新公佈的第

6/1999號行政法規第三條、第181/2019號行政命令第一款及第

Representante do sector imobiliário, suplente: Lao Ngai Leong;

Profissional de reconhecido mérito ligado ao sector da cons-
trução civil, efectivo: Leong Keng Seng;

Profissional de reconhecido mérito ligado ao sector da cons-
trução civil, suplente: Lei Kuong Chi;

Secretário, efectivo: Lei Chan U;

Secretário, suplente: Lok Sio Chong.

Comissão de Avaliação de Imóveis «B»

Presidente: Ho Silvestre In Mui;

Vogais efectivos: Ho Io Long e Lei Chan Seng;

Vogais suplentes: Hoi Cheong Man e Vong Keng Tong;

Representante do sector imobiliário, efectivo: Ung Choi Kun;

Representante do sector imobiliário, suplente: Ung Kin 
Kuok;

Profissional de reconhecido mérito ligado ao sector da cons-
trução civil, efectivo: Mak Tong Cheng;

Profissional de reconhecido mérito ligado ao sector da cons-
trução civil, suplente: Lau Catlai Gabriel;

Secretário, efectivo: Ho Yik Sze;

Secretário, suplente: Vai Sok I.

Membros da Comissão de Revisão

Profissional de reconhecido mérito ligado ao sector da cons-
trução civil, efectivo: Leong Chong In;

Profissional de reconhecido mérito ligado ao sector da cons-
trução civil, suplente: Tam Chi Wai;

Secretário, efectivo: Au Wai San;

Secretário, suplente: Lei Vai Cheng.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2023.

12 de Dezembro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 87/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, republica-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021 (Alteração ao 
Regulamento Administrativo n.º 6/1999 — Organização, com-
petências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), 
do disposto no n.º 1 da Ordem Executiva n.º 181/2019, conjuga-
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5/2002號法律核准的《機動車輛稅規章》第十五條第二款的規

定，作出本批示。

一、委任二零二三年一月一日至十二月三十一日的機動車輛

估價委員會的成員如下：

（一）《機動車輛稅規章》第十五條第一款（三）項所指的

委員——正選委員Carolina Sofia Martins Ramos de Baptista 

Cerqueira Figueiredo及候補委員歐陽麗；

（二）《機動車輛稅規章》第十五條第一款（四）項所指的

委員——正選委員鄭穎堯及葉漢偉以及候補委員譚家強及何振

為；

（三）《機動車輛稅規章》第十五條第一款（五）項所指的委

員——正選委員廖玉麟及候補委員鄭永燊；

（四）《機動車輛稅規章》第十五條第一款（六）項所指的委

員——正選委員蕭日鵬及候補委員唐漢文；

（五）《機動車輛稅規章》第十五條第一款（七）項所指的秘

書——正選秘書黃淑嫻及候補秘書余佩蓮。

二、本批示自二零二三年一月一日起產生效力。

二零二二年十二月十二日

經濟財政司司長 李偉農

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長二零二二年十二月六日作出的批示：

辜美玲——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條第一款、第二款及第四款的規定，其擔任經濟財政司司長辦公

室主任的定期委任，自二零二二年十二月二十日起續期兩年。

趙寶珠、羅志輝、歐陽琦、黃偉麟、尉東君、陳玲玲、甄綺

蓮、崔浩甄、蘇崑、何子浩及黃智謙——根據現行《行政長官及司

長辦公室通則》第十八條第一款、第二款及第四款的規定，其擔

任本辦公室顧問的定期委任，自二零二二年十二月二十日起續期

兩年。

陳致平——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條第一款、第二款及第四款的規定，其擔任本辦公室顧問的定期

委任，自二零二二年十二月二十日起續期一年。

do com o n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento do Imposto sobre 
Veículos Motorizados (RIVM), aprovado pela Lei n.º 5/2002, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. São nomeados membros da Comissão de Avaliação de 
Veículos Motorizados, para o período de 1 de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2023:

1) Vogal a que alude a alínea 3) do n.º 1 do artigo 15.º do 
RIVM — Carolina Sofia Martins Ramos de Baptista Cerqueira 
Figueiredo como vogal efectivo e, como suplente, Ao Ieong 
Lai;

2) Vogais a que alude a alínea 4) do n.º 1 do artigo 15.º do 
RIVM — Cheng Wing Yiu Daniel e Ip Hon Vai como vogais 
efectivos e, como vogais suplentes, Tam Ka Keong Daniel e Ho 
Chun Wai, respectivamente;

3) Vogal a que alude a alínea 5) do n.º 1 do artigo 15.º do 
RIVM — Liu David Yuk Lun como vogal efectivo e, como 
suplente, Cheang Weng San Michael;

4) Vogal a que alude a alínea 6) do n.º 1 do artigo 15.º do 
RIVM — Sio Iat Pang como vogal efectivo e, como suplente, 
Tong Hon Man;

5) Secretário a que alude a alínea 7) do n.º 1 do artigo 15.º do 
RIVM — Vong Sok Han como secretário efectivo e, como 
suplente, U Pui Lin.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2023.

12 de Dezembro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Extractos de despachos

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

Ku Mei Leng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como chefe do Gabinete do Secretário para a 
Economia e Finanças, nos termos dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 
18.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos 
Secretários vigente, a partir de 20 de Dezembro de 2022.

Chio Pou Chu, Lo Chi Fai, Ao Ieong Kei, Casimiro de Jesus 
Pinto, Wai Tong Kuan, Chan Leng Leng, Ian I Lin, Chui 
Hou Ian, Su Kun, Ho Chi Hou e Wong Chi Him — reno-
vadas as comissões de serviço, pelo período de dois anos, 
como assessores deste Gabinete, nos termos dos n.os 1, 2 e 4 
do artigo 18.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo 
e dos Secretários vigente, a partir de 20 de Dezembro de 
2022.

Chan Chi Ping Victor — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como assessor deste Gabinete, nos ter-
mos dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º do Estatuto do Gabinete 
do Chefe do Executivo e dos Secretários vigente, a partir de 
20 de Dezembro de 2022.
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羅銳榮——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條第一款、第二款及第四款的規定，其擔任本辦公室顧問的定

期委任，自二零二二年十二月二十日起續期至二零二三年十月九

日。

呂紅——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八條

第一款、第二款及第四款的規定，其擔任本辦公室顧問的定期委

任，自二零二二年十二月二十日起續期六個月。

陳巧兒、韓浣慧、蘇秀雯及張春蕾——根據現行《行政長官

及司長辦公室通則》第十八條第一款、第二款及第五款的規定，

其擔任本辦公室司長秘書的定期委任，自二零二二年十二月二十

日起續期兩年。

蕭永傑——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條第一款、第二款及第五款的規定，其擔任本辦公室司長助理的

定期委任，自二零二二年十二月二十日起續期兩年。

梁詠嫻——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條第一款、第二款、第五款、第十九條第十款及第十一款的規定，

其擔任本辦公室第一職階首席顧問高級技術員的定期委任，自

二零二二年十二月二十日起續期兩年。

梁月嫦、李寶明及Maria do Rosário da Silva Victal——根

據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八條第一款、第二款、

第七款、第十九條第十款及第十一款，以及現行《澳門公共行政

工作人員通則》第三十四條的規定，其在本辦公室分別擔任第四

職階顧問翻譯員、第二職階首席顧問高級技術員及第四職階首

席特級技術輔導員的徵用，自二零二二年十二月二十日起續期兩

年。

–––––––

二零二二年十二月十三日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 辜美玲

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 98/2022號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據經第2/2021號行政法規重新公佈的第

6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第

五條第二款和第七條，以及經第87/2021號行政命令修改的第

Lo Ioi Weng — renovada a comissão de serviço, como assessor 
deste Gabinete, nos termos dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º do 
Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secre-
tários vigente, a partir de 20 de Dezembro de 2022 até 9 de 
Outubro de 2023.

Lu Hong — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
seis meses, como assessora deste Gabinete, nos termos dos 
n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º do Estatuto do Gabinete do Chefe 
do Executivo e dos Secretários vigente, a partir de 20 de 
Dezembro de 2022.

Chan Hau Yi, Hon Vun Vai Elsa, Sou Sao Man e Cheong Chon 
Loi — renovadas as comissões de serviço, pelo período de 
dois anos, como secretários pessoais deste Gabinete, nos 
termos dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 18.º do Estatuto do Gabinete 
do Chefe do Executivo e dos Secretários vigente, a partir de 
20 de Dezembro de 2022.

Siu Weng Kit — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como adjunto do Secretário deste Gabinete, 
nos termos dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 18.º do Estatuto do 
Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários vigente, 
a partir de 20 de Dezembro de 2022.

Leung Veng Han — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como técnica superior assessora principal, 
1.º escalão, deste Gabinete, nos termos dos n.os 1, 2 e 5 do 
artigo 18.º e dos n.os 10 e 11 do artigo 19.º do Estatuto do 
Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários vigente, 
a partir de 20 de Dezembro de 2022.

Leong Ut Seong, Lei Pou Meng e Maria do Rosário da Silva 
Victal — prorrogadas as requisições para exercer funções 
de intérprete-tradutor assessor, 4.º escalão, técnico superior 
assessor principal, 2.º escalão, e adjunto-técnico especialista 
principal, 4.º escalão, respectivamente, neste Gabinete, pelo 
período de dois anos, nos termos dos n.os 1, 2 e 7 do artigo 
18.º e dos n.os 10 e 11 do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete 
do Chefe do Executivo e dos Secretários e do artigo 34.º do 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigentes, a partir de 20 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 13 
de Dezembro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 98/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjugados com 
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183/2019號行政命令第一款、第二款和第五款的規定，作出本批

示。

轉授一切所需的權力予澳門大學校長宋永華，以便作出下

列行為：

（一）代表澳門特別行政區作為簽署人，與“建信工程有限公

司”簽訂澳門大學——書院W21加建層建造工程的合同；

（二）執行上項所指的合同，但關於單方解除合同及協定解

除合同除外。

二零二二年十二月十二日

社會文化司司長 歐陽瑜

第 99/2022號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據經第2/2021號行政法規重新公佈的第

6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第

五條第二款和第七條，以及經第87/2021號行政命令修改的第

183/2019號行政命令第一款、第二款和第五款的規定，作出本批

示。

轉授一切所需的權力予澳門大學校長宋永華，以便作出下

列行為：

（一）代表澳門特別行政區作為簽署人，與“華聯創基——

中機合作經營”簽訂澳門大學——書院W22加建層建造工程的

合同；

（二）執行上項所指的合同，但關於單方解除合同及協定解

除合同除外。

二零二二年十二月十二日

社會文化司司長 歐陽瑜

第 100/2022號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據經第2/2021號行政法規重新公佈的第

6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第七

條，以及經第87/2021號行政命令修改的第183/2019號行政命令

第五款的規定，作出本批示。

os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 87/2021, a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

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

1) Representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato a celebrar com a «Companhia 
de Construção e Engenharia Rock-One, Limitada», relativo às 
obras de construção de pisos adicionais no Colégio Residencial 
W21 da Universidade de Macau;

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

12 de Dezembro de 2022.

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 99/2022

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

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

1) Representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato a celebrar com o «華聯創基——
中機合作經營», relativo às obras de construção de pisos adicio-
nais no Colégio Residencial W22 da Universidade de Macau;

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

12 de Dezembro de 2022.

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 100/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjuga-
dos com o n.º 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 87/2021, a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:
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一、轉授予教育及青年發展局局長龔志明或其法定代任人

一切所需權力，代表澳門特別行政區與澳門中葡國際學校協會

簽署路環聯生填海區鄰近石排灣馬路之地段12a學校設施（校舍

一）的設施租用協議書。

二、本批示自公佈翌日起產生效力。

二零二二年十二月十三日

社會文化司司長 歐陽瑜

–––––––

二零二二年十二月十五日於社會文化司司長辦公室

辦公室代主任 吳志強

1. São subdelegados no director dos Serviços de Educação e 
de Desenvolvimento da Juventude, Kong Chi Meng, ou no seu 
substituto legal, todos os poderes necessários para celebrar, em 
representação da Região Administrativa Especial de Macau, 
com a Associação do Colégio Sino-Luso Internacional de Macau, 
o acordo de arrendamento das Instalações Escolares (Edifício 
Escolar 1) situadas em Coloane, no aterro da Concórdia, junto 
à Estrada de Seac Pai Van, Lote 12a.

2. O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguinte 
ao da sua publicação.

13 de Dezembro de 2022.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, aos 
15 de Dezembro de 2022. — O Chefe do Gabinete, substituto, 
Ung Chi Keong.
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COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 3 de Novembro de 2022:

Khan Rex — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como auditor da Direcção dos Serviços de Audito-
ria, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 22.º, 28.º, 
29.º e 30.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007, e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir 
competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das suas funções, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 14 de Dezembro 
de 2022. — O Chefe do Gabinete, substituto, Chau Ka Lai. 

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extracto de despacho

Por despacho da chefe do Gabinete do Presidente do Tribu-
nal de Última Instância, de 12 de Dezembro de 2022:

Lei Kok Ang, auxiliar, 1.º escalão, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, deste Gabinete — renovado o 
referido contrato, pelo período de um ano, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, 
de 6 de Março, republicado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, e artigos 4.º e 6.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, conjugado com o n.º 1, 
alínea 7), do Despacho do Presidente do Tribunal de Última 
Instância n.º 3/GPTUI/2016, a partir de 27 de Dezembro de 
2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que, Pun Ioc Keng, escrivã 
judicial especialista, 4.º escalão, do quadro do pessoal do 
Tribunal Judicial de Base, desligar-se-á do serviço, para efeitos 
de aposentação voluntária, nos termos do artigo 263.º, n.º 1, 
alínea a), do ETAPM, vigente, a partir de 3 de Janeiro de 2023.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 14 
de Dezembro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

審 計 署

批 示 摘 錄

11/1999 12/2007

26/2009

–––––––

 

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/20 0 0

12/2015 3/GPTUI/2016

聲 明

a

琼

–––––––
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行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

14/2009

a

505

14/2009

a

505

14/2009

a

600

–––––––

 

市 政 署

決 議 摘 錄

15/2009 26/2009

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despachos do director, de 9 de Dezembro de 2022:

Chan Lai Seong e Kuok Weng Hou, técnicos principais, 2.º es-
calão, área de gestão pública — nomeados, definitivamente, 
técnicos especialistas, 1.º escalão, área de gestão pública, ín-
dice 505, da carreira de 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, vigente, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, 
alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data da publica-
ção do presente extracto de despacho.

Lo Weng Kam, Fong Sai Kit e Ung Pui I, técnicos principais, 2.º 
escalão, área de gestão de recursos humanos — nomeados, 
definitivamente, técnicos especialistas, 1.º escalão, área de 
gestão de recursos humanos, índice 505, da carreira de téc-
nico 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, 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.

Por despacho da directora, substituta, de 12 de Dezembro 
de 2022:

Ng Chon Kin, intérprete-tradutor principal, 2.º escalão (nas 
línguas chinesa e portuguesa) — nomeado, definitivamente, 
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 arti-
gos 14.º, n.º 2, e 27.º, n.º 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, conju-
gado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, 
a partir da data da publicação do presente extracto de des-
pacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 13 de Dezembro de 2022. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extractos de deliberações

Por deliberações do Conselho de Administração para 
os Assuntos Municipais, na sessão realizada em 2 de 
Dezembro de 2022:

Lei Chon Mui — renovada a comissão de serviço, como chefe 
da Divisão de Licenciamento Administrativo, nos termos 
do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e artigo 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, por possuir experiência e 
capacidade profissional adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir de 1 de Janeiro de 2023 até 22 de Maio de 
2023.
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15/2009 26/2009

姓名 官職

冲

堃

9/2018 25/2018

15/2009

26/2009

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovadas as comis-
sões de serviço, pelo período de um ano, nos cargos a cada 
um indicados neste Instituto, nos termos do artigo 5.º da 
Lei n.º 15/2009 e artigo 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, por os mesmos possuírem experiência e com-
petência profissionais adequadas para o exercício das suas 
funções, todos com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Nome Cargo

Ho Cheng Wa Chefe do Departamento de Serviços Inte-
grados e Fiscalização de Qualidade

Ko Pui San Chefe do Departamento dos Assuntos Cul-
turais e Recreativos e de Educação Cívica

Cheong Kuai Tat Chefe do Departamento de Segurança Ali-
mentar

Fong Vai Seng Chefe do Departamento de Higiene Ambien-
tal e Licenciamento

Ho Man Him Chefe do Departamento de Vias Públicas e 
Saneamento

Wong Pou I Chefe do Departamento de Apoio Técnico

Wong Iok Chu Chefe do Departamento de Apoio Admi-
nistrativo

Ho Wai Hou Chefe do Departamento de Organização e 
Informática

Au Chan Weng Chefe da Divisão dos Assuntos Culturais, 
Recreativos e Associativos

Lam Mei Sio Chefe da Divisão de Educação Cívica

Ao Wai San Chefe da Divisão de Higiene Ambiental

Man Kin Chong Chefe da Divisão de Fiscalização de Higie-
ne Ambiental e Licenciamento

Vong Io Chou Chefe da Divisão de Equipamentos

Ho Seng Iok Chefe da Divisão de Saneamento

Filipe Rozan Chefe da Divisão de Interpretação e Tra-
dução

Viriato Leandro 
da Luz Leong

Chefe da Divisão Administrativa

Vong Iun Han Chefe da Divisão de Formação e Docu-
mentação

Fong Pak Kuan Chefe da Divisão de Assuntos Financeiros

Ng Veng Ian Chefe da Divisão de Património e Aprovi-
sionamento

Lao Wai Man Chefe da Divisão Laboratorial

Nos termos do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 9/2018, da alí-
nea 8) do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 25/2018, da alínea 2) do n.º 3 do artigo 2.º, n.º 2 do 
artigo 4.º e artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com o 
n.º 2 do artigo 2.º, n.º 2 do artigo 3.º, artigo 5.º e artigo 7.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — nomeados em 
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15/2009 26/2009

姓名 官職

––––––––––

附件

Licenciatura em Engenharia Química

01/08/1995 - 31/12/1998

31/12/2001 - 31/12/2006

01/01/2007 - 30/06/2007

01/07/2007 - 31/12/2018

01/01/2019 - 

comissão de serviço os trabalhadores mencionados no mapa 
abaixo indicado, para o exercício de cargos de chefias das 
subunidades orgânicas designadas, a partir de 1 de Janeiro 
de 2023.

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e n.º 1 do 
artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, são pu-
blicados em anexo os fundamentos da nomeação, os currículos 
académicos e profissionais dos nomeados:

 Nome Cargo

Jose Ernesto Paula Chefe da Divisão de Gestão e Planea-
mento

Loh Wan Yin Chefe da Divisão de Avaliação de Riscos

Lai Lok Ian Chefe da Divisão de Informação de Riscos

Sou Hoi Chi Chefe da Divisão de Inspecção Alimentar

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Jose Ernesto Paula para o 
cargo de chefe da Divisão de Gestão e Planeamento:

— Vacatura do cargo;

— Jose Ernesto Paula possui competência profissional e ap-
tidão para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Gestão 
e Planeamento, como o curriculum vitae demonstra.

Currículo académico:

— Licenciatura em Engenharia Química.

Currículo profissional:

— 01/08/1995 - 31/12/1998 — Técnico superior do Leal Sena-
do;

— 31/12/2001 - 31/12/2006 — Técnico superior da Câmara 
Municipal das Ilhas  Provisória e do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais;

— 01/01/2007 - 30/06/2007 — Chefe da Divisão de Inspecção 
e Higiene Alimentar, substituto, dos Serviços de Inspecção e 
Sanidade do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 01/07/2007 - 31/12/2018 — Chefe da Divisão de Inspecção 
e Higiene Alimentar dos Serviços de Inspecção e Sanidade do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 01/01/2019 - até à presente data — Chefe da Divisão de 
Inspecção Alimentar do Departamento de Segurança Alimen-
tar do Instituto para os Assuntos Municipais.

Fundamentos da nomeação de Loh Wan Yin para o cargo de 
chefe da Divisão de Avaliação de Riscos:

— Vacatura do cargo;

— Loh Wan Yin possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Avaliação de 
Riscos, como o curriculum vitae demonstra.
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Bachelor of Applied Science Food Science and 

Technology

03/12/1999 - 19/10/2014

01/02/2007 - 31/12/2011

20/10/2014 - 31/12/2018

01/01/2019 - 

18/10/2010 - 31/12/2018

01/01/2019 - 30/06/2021

01/01/2021 - 30/06/2021

01/07/2021 - 

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Aplicadas (Ciência dos Alimen-
tos e Tecnologia).

Currículo profissional:

— 03/12/1999 - 19/10/2014 — Técnica superior da Câmara 
Municipal das Ilhas, Câmara Municipal das Ilhas Provisória e 
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 01/02/2007 - 31/12/2011 — Chefia funcional da Divisão de 
Inspecção e Higiene Alimentar dos Serviços de Inspecção e 
Sanidade do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 20/10/2014 - 31/12/2018 — Chefe da Divisão de Informa-
ção de Riscos do Centro de Segurança Alimentar do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 01/01/2019 - até à presente data — Chefe da Divisão de 
Informação de Riscos do Departamento de Segurança Ali-
mentar do Instituto para os Assuntos Municipais.

Fundamentos da nomeação de Lai Lok Ian para o cargo de 
chefe da Divisão de Informação de Riscos:

— Vacatura do cargo;

— Lai Lok Ian possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Informação 
de Riscos, como o curriculum vitae demonstra.

Currículo académico:

— Licenciatura em Medicina Veterinária;

— Mestrado em Ciência (Microbiologia e Saúde Pública).

Currículo profissional:

— 18/10/2010 - 31/12/2018 — Técnica superior do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 01/01/2019 - 30/06/2021 — Técnica superior do Instituto 
para os Assuntos Municipais;

— 01/01/2021 - 30/06/2021 — Chefe da Divisão de Avaliação 
de Riscos do Departamento de Segurança Alimentar, substitu-
ta, do Instituto para os Assuntos Municipais;

— 01/07/2021 - até à presente data — Chefe da Divisão de 
Avaliação de Riscos do Departamento de Segurança Alimen-
tar do Instituto para os Assuntos Municipais.

Fundamentos da nomeação de Sou Hoi Chi para o cargo de 
chefe da Divisão de Inspecção Alimentar:

— Vacatura do cargo;

— Sou Hoi Chi possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Inspecção 
Alimentar, como o curriculum vitae demonstra.

Currículo académico:

— Licenciatura em Saúde Pública;

— Mestrado em Saúde Pública.
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06/01/2003 - 31/08/2004

01/09/2004 - 17/01/2008

18/01/2008 - 04/10/2010

01/01/2010 - 31/12/2010

05/10/2010 - 19/10/2013

01/11/2011 - 19/10/2013

20/10/2013 - 31/12/2018

01/01/2019 - 

聲 明

15/2009

15/2009

–––––––

 

財 政 局

批 示 摘 錄

頴 4 / 2 0 17

14/2009 12/2015

Currículo profissional:

— 06/01/2003 - 31/08/2004 — Prestação de serviços do Insti-
tuto para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 01/09/2004 - 17/01/2008 — Assistente técnica do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 18/01/2008 - 04/10/2010 — Técnica do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais;

— 01/01/2010 - 31/12/2010 — Coordenadora funcional da 
Divisão de Inspecção e Higiene Alimentar dos Serviços de 
Inspecção e Sanidade do Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais;

— 05/10/2010 - 19/10/2013 — Técnica superior do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 01/11/2011 - 19/10/2013  — Coordenadora funcional dos 
Serviços de Inspecção e Sanidade do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais;

— 20/10/2013 - 31/12/2018 — Chefe da Divisão de Avaliação 
de Riscos do Centro de Segurança Alimentar do Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 01/01/2019 - até à presente data — Chefe da Divisão de 
Gestão e Planeamento do Departamento de Segurança Ali-
mentar do Instituto para os Assuntos Municipais.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que, nos termos da alínea 1) 
do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 15/2009, Sou Hoi Chi, Loh Wan 
Yin e Jose Ernesto Paula, cessaram as comissões de serviço, no 
termo dos seus prazos, respectivamente, como chefe da Divi-
são de Gestão e Planeamento, chefe da Divisão de Informação 
de Riscos e chefe da Divisão de Inspecção Alimentar deste 
Instituto, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

— Para os devidos efeitos se declara que, nos termos da alínea 
2) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 15/2009, Lai Lok Ian, cessa, 
automaticamente, as funções de chefe da Divisão de Avaliação 
de Riscos, a partir de 1 de Janeiro de 2023, data em que come-
ça a desempenhar funções, em comissão de serviço, de chefe 
da Divisão de Informação de Riscos deste Instituto.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 7 de Dezembro 
de 2022. — A Administradora do Conselho de Administração 
para os Assuntos Municipais, To Sok I.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 30 de Setembro de 2022:

Ian Wai Tim e Ho Weng In — providos em regime de contrato 
administrativo de provimento, pelo período experimental 
de seis meses, como técnicos superiores principais, 1.º esca-
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540

4/2017 14/2009

12/2015

365

4/2017 14/2009

12/2015

450

聲 明

c 12/2015

lão, índice 540, área de gestão de finanças públicas, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009 «Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», 
alterada pela Lei n.º 4/2017, 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a 
partir de 1 de Dezembro de 2022.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 4 de Novembro 
de 2022:

Lai Lok Sam — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo, passando a 
vencer pelo índice 365, correspondente à categoria de adjunto-
-técnico principal, 2.º escalão, nestes Serviços, nos termos 
do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
e do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 4 de Novembro 
de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 6 de Dezembro 
de 2022:

Io Man Meng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo com 
referência à categoria de técnico principal, 1.º escalão, índice 
450, 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.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Carlos Joaquim de Jesus 
Ribeiro da Silva, escriturário-dactilógrafo, 10.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento sem termo 
destes Serviços, rescindido o contrato, por atingir o limite de 
idade, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do E.T.A.P.M., 
vigente, conjugado com o artigo 15.º, al ínea 1), da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), a partir de 10 de Dezembro de 2022.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

Por despacho da directora destes Serviços, de 11 de Agosto 
de 2022:

Leong Choi Iong, auxiliar, 9.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo, destes Serviços —  
cessou as suas funções, por motivo de limite de idade para o 
exercício de funções, nos termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea 
c), e 2, do ETAPM, vigente, conjugado com a alínea 1) do 
artigo 15.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 6 de Dezembro de 
2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 26 de Setembro de 2022:

Si Tou Lam Lai — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento do Produto Turístico 
e Eventos destes Serviços, nos termos do artigo 8.º, n.os 2 e 
3, do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 
de Janeiro de 2023.

Leong Mei Choi — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento de Formação e 
Controlo da Qualidade destes Serviços, nos termos do artigo 
8.º, n.os 2 e 3, do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a 
partir de 1 de Janeiro de 2023.

Chen Yuan Yuan — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe da Divisão de Publicidade 
e Produção destes Serviços, nos termos do artigo 8.º, n.os 2 e 
3, do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 
de Janeiro de 2023.

Ip Weng San — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão do Produto Turístico 
destes Serviços, nos termos do artigo 8.º, n.os 2 e 3, do Regu-
lamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Janeiro 
de 2023.

Lei Wan Wai — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Gestão de Instalações 
destes Serviços, nos termos do artigo 8.º, n.os 2 e 3, do Regu-
lamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Janeiro 
de 2023.

Por despachos da directora destes Serviços, de 1 de 
Dezembro de 2022:

Chan Hao Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de técnico especialista, 2.º escalão, índice 525, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 
n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 25 de Novembro 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Sam Weng Tin Juliana — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato administrativo de provimento com refe-
rência à categoria de técnico especialista, 3.º escalão, índice 
545, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 

旅 遊 局
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–––––––

 

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇 

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

批 示 摘 錄

 

2/2021 12/2015

430

聲 明

–––––––

 

e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 27 de Novembro 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lam Hong Kin, Tam Ka Leong, Tong Peng Kun e Wong Weng 
Fan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus 
contratos administrativos de provimento com referência 
à categoria de motorista de pesados, 5.º escalão, índice 
220, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 
3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 2, 
alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 28 de 
Novembro de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 12 de Dezembro de 
2022. — O Director dos Serviços, substituto, Hoi Io Meng.

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO 

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO 

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS 

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 20 de Outubro de 2022:

Sou Keng Hoi — celebrado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período experimental de seis meses, como técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, neste Gabinete, 
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 22 de Novembro de 
2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 4 de Novembro de 2022: 

Lei Kuan, adjunto-técnico especialista principal, 3.º escalão, 
do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças 
— requisitado, pelo período de um ano, para desempenhar 
funções neste Gabinete, na mesma categoria e escalão, nos 
termos do artigo 34.º do ETAPM, vigente, a partir de 6 de 
Dezembro de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lei Kuan, adjunto-téc-
nico especialista principal, 3.º escalão, requisitado à Direcção 
dos Serviços de Finanças para exercer funções neste Gabinete, 
cessou a requisição, no seu termo, regressando ao Serviço de 
origem em 3 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 13 de Dezembro de 2022. — 
A Coordenadora do Gabinete, Mok Iun Lei.
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CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extractos de despachos

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 139/2022, 
de 7 de Dezembro de 2022:

Hoi Wai Leong, subchefe n.º 188941, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública — passa à situação de «adido ao quadro», 
nos termos dos artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, 45.º e 
46.º do Regulamento Administrativo n.º 34/2018 na actuali-
zação dada pelo Regulamento Administrativo n.º 20/2022, e 
44.º, alínea 4), da Lei n.º 13/2021, Estatuto dos agentes das 
Forças e Serviços de Segurança, vigente, a partir de 10 de 
Novembro de 2022.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 140/2022, 
de 7 de Dezembro de 2022: 

Chan Lei Man, guarda principal n.º 182050, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública — passa à situação de «adido ao quadro», 
nos termos dos artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, 45.º e 
46.º do Regulamento Administrativo n.º 34/2018 na actuali-
zação dada pelo Regulamento Administrativo n.º 20/2022, 
e 44.º, alínea 4), da Lei n.º 13/2021, Estatuto dos agentes das 
Forças e Serviços de Segurança, vigente, a partir de 8 de 
Novembro de 2022.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 14 de Dezembro 
de 2022. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-
-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 16 de Agosto de 2022:

Chang Kit Man, classificado em 5.º lugar no concurso a que se 
refere a lista inserta no Boletim Oficial da RAEM n.º 20/2022, 
II Série, de 18 de Maio — admitido ao estágio para o ingresso 
na carreira do pessoal de técnico de ciências forenses (área 
de provas electrónicas) da Polícia Judiciária, em regime de 
comissão de serviço, pelo período de um ano, a partir de 28 
de Novembro de 2022, mantendo-se o vencimento do lugar 
de origem, índice 415, nos termos do artigo 7.º, n.º 3, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e dos artigos 
16.º, n.os 2, alínea 2), e 3, e 17.º, n.º 1, da Lei n.º 17/2020, con-
jugados com os artigos 20.º, n.os 1, alínea 8), e 2, e 27.º, n.os 1, 
2 e 6, do Regulamento Administrativo n.º 36/2020.

Leung Sio Kam, classificado em 6.º lugar no concurso a que se 
refere a lista inserta no Boletim Oficial da RAEM n.º 20/2022, 
II Série, de 18 de Maio — admitido ao estágio para o ingresso 
na carreira do pessoal de técnico de ciências forenses (área 
de provas electrónicas) da Polícia Judiciária, em regime de 
comissão de serviço, pelo período de um ano, a partir de 28 

治 安 警 察 局

批 示 摘 錄
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de Novembro de 2022, índice 360, nos termos do artigo 7.º, 
n.º 3, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 
dos artigos 16.º, n.os 2, alínea 2), e 3, e 17.º da Lei n.º 17/2020, 
conjugados com os artigos 20.º, n.os 1, alínea 8), e 2, e 27.º, n.os 1, 
2 e 6, do Regulamento Administrativo n.º 36/2020.

Leong Kuong Weng, Sio Michael Man Pou, Wong Chi Man, 
Lam Kim Fai, Chan Seng Chi e Chan Sio Hang, classifica-
dos do 3.º, 4.º, 7.º, 9.º, 10.º e 11.º lugares, respectivamente, no 
concurso a que se refere a lista inserta no Boletim Oficial 
da RAEM n.º 20/2022, II Série, de 18 de Maio — admitidos 
ao estágio para o ingresso na carreira do pessoal de técnico 
de ciências forenses (área de provas electrónicas) da Polícia 
Judiciária, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, a partir de 28 de Novembro 
de 2022, índice 360, nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, 4.º, 5.º, 
n.º 3, alínea 1), e 7.º da Lei n.º 12/2015, e dos artigos 16.º, n.os 2, 
alínea 2), e 3, e 17.º da Lei n.º 17/2020, conjugados com os 
artigos 20.º, n.os 1, alínea 8), e 2, e 27.º, n.os 1, 2 e 6, do Regu-
lamento Administrativo n.º 36/2020.

Por despacho da subdirectora desta Polícia, de 25 de 
Outubro de 2022:

Ho Sin Chan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
respectivo contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para auxiliar, 4.º escalão, índice 140, nesta 
Polícia, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei 
n.º 14/2009, vigente, artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», vigente, o artigo 
11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, conju-
gados com o artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com referência ao disposto 
no n.º 1, alínea 2), ponto (8) do despacho do director da 
Polícia Judiciária n.º 1/DIR-PJ/2020, publicado no Boletim 
Oficial da RAEM n.º 5/2020, II Série, de 30 de Janeiro, a 
partir de 14 de Outubro de 2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 3 de Novembro de 2022:

Sam Kam Weng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento de Informa-
ções e Apoio desta Polícia, nos termos dos artigos 11.º, n.º 1, 
12.º, alínea 5), e 20.º da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei 
n.º 14/2020, e artigos 3.º, n.º 2, alínea 3), 14.º, 38.º, n.os 1, alínea 
1), e 2, 39.º e 42.º, n.º 1, alínea 3), do Regulamento Adminis-
trativo n.º 35/2020, conjugados com os artigos 1.º, n.os 1 e 3, 2.º, 
n.os 1 e 3, alínea 1), 5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, e artigos 1.º, 8.º, 
9.º, n.º 2, e 21.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
com referência ao artigo 23.º, n.º 7, do ETAPM, vigente, por 
possuir competência profissional e experiência adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 16 de Dezembro 
de 2022.

Mok Heong Io — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como chefe da Divisão de Informações em Geral 
desta Polícia, nos termos dos artigos 11.º, n.º 1, 12.º, alínea 
15), e 20.º da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, 
e artigos 14.º, n.º 2, alínea 1), 15.º, 38.º, n.os 1, alínea 1), e 2, 
39.º e 42.º, n.º 2, alínea 9), do Regulamento Administrativo 
n.º 35/2020, conjugados com os artigos 1.º, n.os 1 e 3, 2.º, n.os 1 e 
3, alínea 2), 5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, e artigos 1.º, 8.º, 
9.º, n.º 2, e 21.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
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com referência ao artigo 23.º, n.º 7, do ETAPM, vigente, por 
possuir competência profissional e experiência adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 16 de Dezembro 
de 2022.

Ho Weng Kin — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Cibersegurança desta 
Polícia, nos termos dos artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, 
alterada pela Lei n.º 14/2020, e artigos 27.º, n.º 2, alínea 4), 
31.º, 38.º, n.os 1, alínea 1), e 2, e 39.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 35/2020, conjugados com os artigos 1.º, n.os 1 e 3, 2.º, 
n.os 1 e 3, alínea 2), 5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, e artigos 1.º, 8.º, 
9.º, n.º 2, e 21.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
com referência ao artigo 23.º, n.º 7, do ETAPM, vigente, por 
possuir competência profissional e experiência adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 16 de Dezembro 
de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 4 de Novembro de 2022:

Che Hoi I, operária qualificada, 3.º escalão, em regime de con-
trato administrativo de provimento de longa duração, desta 
Polícia — alterado para contrato administrativo de provi-
mento 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» vigente, a partir de 3 de Outubro de 
2022.

Por despacho da subdirectora desta Polícia, de 9 de 
Novembro de 2022:

Chan Kin Lon — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
respectivo contrato administrativo de provimento sem ter-
mo progredindo para técnico principal, 2.º escalão, índice 
470, nesta Polícia, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos» 
vigente, o artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela 
Lei n.º 14/2020, conjugados com o artigo 118.º, n.º 2, alínea 
a), do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com 
referência ao disposto no n.º 1, alínea 2), ponto (8) do des-
pacho do director da Polícia Judiciária n.º 1/DIR-PJ/2020, 
publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 5/2020, II Série, 
de 30 de Janeiro, a partir de 28 de Outubro de 2022.

Por despachos da subdirectora desta Polícia, de 15 de 
Novembro de 2022:

Vong Mei Ian e Xu Qizhen — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos respectivos contratos administrativos de 
provimento progredindo para auxiliares, 2.º escalão, índice 
120, nesta Polícia, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 1), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos» 
vigente, o artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela 
Lei n.º 14/2020, conjugados com o artigo 118.º, n.º 2, alínea 
a), do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com 
referência ao disposto no n.º 1, alínea 2), ponto (8) do des-
pacho do director da Polícia Judiciária n.º 1/DIR-PJ/2020, 
publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 5/2020, II Série, 
de 30 de Janeiro, a partir de 9 de Novembro de 2022.
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Por despacho do subdirector desta Polícia, de 15 de 
Novembro de 2022:

Lei Iok Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
respectivo contrato administrativo de provimento progre-
dindo para auxiliar, 2.º escalão, índice 120, nesta Polícia, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 1), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos» vigente, o artigo 11.º, 
n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, conju-
gados com o artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com referência ao disposto 
no n.º 1, alínea 2), ponto (8) do despacho do director da 
Polícia Judiciária n.º 2/DIR-PJ/2022, publicado no Boletim 
Oficial da RAEM n.º 29/2022, II Série, de 20 de Julho, a 
partir de 9 de Novembro de 2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 21 de Novembro de 2022:

Suen Kam Fai — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como director da Escola de Polícia Judiciária 
desta Polícia, nos termos dos artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei 
n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e artigos 3.º, n.os 2, 
alínea 8), e 3, 38.º, n.os 1, alínea 1), e 2, e 39.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 35/2020, conjugados com os artigos 1.º, 
n.os 1 e 3, 2.º, n.os 1 e 3, alínea 1), 5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, 
e artigos 1.º, 8.º, 9.º, n.º 2, e 21.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009, com referência ao artigo 23.º, n.º 7, do 
ETAPM, vigente, por possuir competência profissional e 
experiência adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 2 de Fevereiro de 2023.

Wong Chon Lan — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Peritagem de Ciências 
Forenses desta Polícia, nos termos dos artigos 11.º, n.º 1, e 
20.º da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e artigos 
23.º, n.º 2, alínea 1), 24.º, 38.º, n.os 1, alínea 1), e 2, e 39.º do 
Regulamento Administrativo n.º 35/2020, conjugados com 
os artigos 1.º, n.os 1 e 3, 2.º, n.os 1 e 3, alínea 2), 5.º e 34.º da 
Lei n.º 15/2009, e artigos 1.º, 8.º, 9.º, n.º 2, e 21.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, com referência ao artigo 
23.º, n.º 7, do ETAPM, vigente, por possuir competência 
profissional e experiência adequadas para o exercício das 
suas funções, a partir de 20 de Janeiro de 2023.

Por despacho do signatário, de 21 de Novembro de 2022:

Kuok Heng Hong — renovado o contrato administrativo de 
provimento, pelo período de um ano, como motorista de 
ligeiros, 3.º escalão, nesta Polícia, nos termos dos artigos 
4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos» vigente, e do artigo 11.º, 
n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e com 
referência ao disposto no n.º 1, alínea 5), do Despacho do 
Secretário para a Segurança n.º 189/2019, publicado no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, 
a partir de 20 de Janeiro de 2023.

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

Lao Hang Chi — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
respectivo contrato administrativo de provimento sem ter-
mo progredindo para auxiliar, 4.º escalão, índice 140, nesta 
Polícia, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei 
n.º 14/2009, vigente, artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos» vigente, o artigo 
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a a 14/2020
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35/2020

450

–––––––

 

消 防 局

批 示 摘 錄

143/2022

13/2021

20/2022

 422901 

 410041 

 400121 

11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, conju-
gados com o artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com referência ao disposto 
no n.º 1, alínea 6), do Despacho do Secretário para a Segu-
rança n.º 189/2019, publicado no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, a partir de 4 de Novembro 
de 2022.

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

Wong Chi Tak, adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, de 
nomeação definitiva da Polícia Judiciária — nomeado, defi-
nitivamente, adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, 
índice 450, da carreira de adjunto-técnico do quadro de pes-
soal desta Polícia, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), 
e 2, da Lei n.º 14/2009, vigente, do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e dos artigos 19.º, 
20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigen-
te, conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, 
alterada pela Lei n.º 14/2020, e artigos 38.º, n.os 1, alínea 8), e 2, 
e 39.º do Regulamento Administrativo n.º 35/2020, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 12 de Dezembro de 2022. — O Director, 
Sit Chong Meng.

CORPO DE BOMBEIROS

Extractos de despachos

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 143/2022,  
de 14 de Dezembro de 2022:

Nos termos dos artigos 51.º, n.º 1, 54.º, 55.º, 56.º, alínea 1), 57.º, 
61.º, alínea 1), 63.º, 64.º, 65.º, n.os 1 e 6, 69.º, n.º 1, alínea 2), 
70.º e 72.º da Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das For-
ças e Serviços de Segurança), bem como dos artigos 33.º, 
34.º, 55.º, n.º 1, e 56.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 
n.º 20/2022 (Regulamentação do Estatuto dos agentes das 
Forças e Serviços de Segurança), determino:

1) Os seguintes agentes são promovidos, por avaliação curri-
cular, ao posto de chefe-ajudante do Corpo de Bombeiros:

Chefe de primeira n.º 422901 Lou Kit Chi

Chefe de primeira n.º 410041 Seong Wa

Chefe de primeira n.º 400121 Lao Hou Wai

2) As promoções acima mencionadas, bem como o venci-
mento e a antiguidade correspondentes ao novo posto entram 
em vigor no dia 15 de Dezembro de 2022.
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 400071 

 402181 

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

13/2021

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 144/2022,  
de 14 de Dezembro de 2022:

Nos termos dos artigos 51.º, n.º 1, 54.º, 55.º, 56.º, alínea 1), 57.º, 
61.º, alínea 1), 63.º, 64.º, 65.º, n.º 1, 69.º, n.º 1, alínea 3), 70.º 
e 72.º da Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças 
e Serviços de Segurança), bem como dos artigos 33.º, 34.º, 
55.º, n.º 1, e 56.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 
n.º 20/2022 (Regulamentação do Estatuto dos agentes das 
Forças e Serviços de Segurança), determino:

1) Os seguintes agentes são promovidos, por avaliação curri-
cular, ao posto de chefe de primeira do Corpo de Bombeiros:

Chefe assistente n.º 402141 Kuok Pan

Chefe assistente n.º 402101 Chang Wai Kei

Chefe assistente n.º 406031 Ieong Sai On

Chefe assistente n.º 403181 Wong Si Tim

Chefe assistente n.º 480111 Chan Wai Keong

Chefe assistente n.º 400071 Leong Wai Seng

Chefe assistente n.º 402181 Mak Kin Keong

2) As promoções acima mencionadas, bem como o venci-
mento e a antiguidade correspondentes ao novo posto entram 
em vigor no dia 15 de Dezembro de 2022.

–––––––

Corpo de Bombeiros, aos 15 de Dezembro de 2022. — O 
Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 30 de Agosto de 2022:

Lyu Yun e Chen Xinjie — renovados os contratos individuais 
de trabalho, pelo período de um ano, a partir de 4 de Janeiro 
de 2023.

Cheng Shuling — renovado o contrato individual de trabalho, 
pelo período de um ano, a partir de 15 de Janeiro de 2023.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 14 de Novembro de 2022:

Lei Chi Cheng, chefe do Corpo de Polícia de Segurança Pública 
— começa a prestar serviço nesta Direcção de Serviços, em 
regime de destacamento, nos termos do artigo 206.º da Lei 
n.º 13/2021, a partir de 12 de Dezembro de 2022.
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Por despachos da signatária, de 2 de Dezembro de 2022:

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

A partir de 6 de Novembro de 2022:

— Pang Wai Siu, Leong Ka Kin e Chao Chi Kin progridem 
para adjuntos-técnicos especialistas, 3.º escalão, índice 430.

A partir de 18 de Novembro de 2022:

— Chang Heng Chong progride para técnico superior asses-
sor, 2.º escalão, índice 625.

O trabalhador abaixo mencionado — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª do seu CAP nestes Serviços, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, e artigo 5.º da 
Lei n.º 2/2021, vigente, conjugado com o artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, na categoria, índice e data indicados: 

A partir de 26 de Novembro de 2022:

— Un Choi San progride para assistente técnica administra-
tiva especialista, 3.º escalão, índice 330.

O trabalhador abaixo mencionado — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª do seu CAP nestes Serviços, nos termos do 
artigo 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, na categoria, índice e data in-
dicados:

A partir de 1 de Novembro de 2022:

— Lok Wai Man progride para auxiliar, 3.º escalão, índice 
130.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus CAP 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, nas catego-
rias, índices e datas indicados:

A partir de 25 de Novembro de 2022:

— Chio Chu Meng progride para auxiliar, 9.º escalão, índice 
220.

A partir de 29 de Novembro de 2022:

— Cheong Hang Fan progride para auxiliar, 8.º escalão, índice 
200.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Dezembro 2022. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.
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澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

103970

–––––––

 

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

455

–––––––

 

文 化 局

批 示 摘 錄

b 4/2017 2/2021

ESCOLA SUPERIOR DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 

DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 14 de Novembro de 2022:

Lau Hang Yi Clara, intendente, n.º 103970 — renovada a sua 
comissão de serviço, pelo período de um ano, como chefe do 
Departamento de Ensino desta Escola, nos termos do n.º 1 do 
artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e do artigo 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, por se manterem os fundamentos 
que prevaleceram à respectiva nomeação, a partir de 15 de 
Janeiro de 2023.

–––––––
Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, aos 13 

de Dezembro de 2022. — O Director, Wong Chi Fai, superin-
tendente-geral.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

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

Lao Tim Lok — cessou, a seu pedido, o contrato administrativo 
de provimento sem termo, como técnico superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 7 de Dezembro de 
2022.

Por despacho do chefe do Departamento de Administração 
destes Serviços, de 25 de Novembro de 2022:

Wu Chon Long — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 
455, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º e do mapa 
2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos 
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 de 9 de Novembro de 2022.

–––––––
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 12 de Dezembro de 2022. — O Director dos 
Serviços, Kong Chi Meng.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 31 de Outubro de 2022:

Wong Si Nga — nomeada, em comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430, da carreira de técnico superior do quadro do 
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體 育 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

pessoal deste Instituto, nos termos dos artigos 22.º, n.º 8, alí-
nea b), e 23.º, n.º 12, do ETAPM, em vigor, e 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 Executiva n.º 183/2019, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 22 de Novembro de 2022:

Lei Heong Hong, técnica superior assessora principal, 3.º esca-
lão, do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública — prorrogada a sua requisicão, 
pelo período de um ano, para desempenhar funções na mesma 
categoria e escalão, neste Instituto, nos termos do artigo 34.º 
do ETAPM, em vigor, a partir de 3 de Janeiro de 2023.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 30 de Novembro de 2022:

Lo Sok Ian, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento, deste Instituto 
— convertido em contrato administrativo de provimento de 
longa duração, pelo período de três anos, nos termos do artigo 
126.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 
de Outubro, a partir de 28 de Junho de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 6 de Dezembro de 2022:

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

A partir de 8 de Outubro de 2022:

Fan Ion Long e Wu Ka Wai, como assistentes técnicos admi-
nistrativos principais, 1.º escalão.

A partir de 22 de Outubro de 2022:

Wong Kuok In, como adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão;

Chan Hang Si e Chong Hio Man, como assistentes técnicas 
administrativas principais, 1.º escalão.

–––––––

Instituto Cultural, aos 14 de Dezembro de 2022. — A Presi-
dente do Instituto, Leong Wai Man.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despachos do presidente do Instituto, de 9 de Dezembro 
de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo com referência às categorias e índices, 
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160
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2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

–––––––

 

衛 生 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

para o exercício de funções neste Instituto, nos termos dos 
artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
a partir das datas abaixo indicadas:

Lai Sai Chu, progride para auxiliar, 6.º escalão, índice 160, a 
partir de 10 de Dezembro de 2022;

Sou Meng Fai, progride para motorista de pesados, 7.º esca-
lão, índice 260, a partir de 29 de Dezembro de 2022;

Fan Sio Fan, progride para assistente técnica administrativa 
especialista principal, 2.º escalão, índice 355, a partir de 30 de 
Dezembro de 2022.

Por despachos da signatária, de 9 de Dezembro de 2022:

Cheong Un Teng — renovado o contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como técnica superior assessora, 3.º escalão, neste Instituto, 
nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Cheang Lap Fai e Leong Chi Meng — renovados os contratos 
administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
como auxiliares, 5.º escalão, neste Instituto, nos termos dos 
artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 14 de Dezembro de 2022. — A 
Presidente do Instituto, substituta, Lam Lin Kio.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 1 de Julho de 2022:

Wong Ka Weng, enfermeira de grau I, 3.º escalão, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 2.ª do seu contrato 
para contrato administrativo de provimento de longa duração, 
pelo período de três anos, nos termos do artigo 4.º, da alínea 
1) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 30 de Maio de 2022.

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

Os trabalhadores abaixo mencionados destes Serviços — re-
novados os contratos administrativos de provimento, pelo 
período de três anos, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021:

Chan Mei Kun, Wong Weng San, Lo Seong Chin, Ng Ka Kei, 
Fong Sio Choi e Leung Siu Cheung, como técnicos superiores 
de saúde de 1.ª classe, 1.º escalão, a partir de 28 de Agosto de 
2022;

Wong Iok Tong, Ng Man Ieng e Wai Ka Wan, como farmacêu-
ticas de 1.ª classe, 1.º escalão, a partir de 14 de Agosto de 2022;
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Wu Ka Leng, como farmacêutica de 1.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 28 de Agosto de 2022;

Chong Keng Sang, como médico assistente, 3.º escalão, a 
partir de 28 de Agosto de 2022;

Lei Choi Ip, como assistente técnica administrativa principal, 
1.º escalão, a partir de 3 de Agosto de 2022;

Lee Kit I, como assistente técnica administrativa de 1.ª classe, 
1.º escalão, a partir de 28 de Agosto de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 6 de Setembro 
de 2022: 

Chang Ut Tai, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 3.º escalão, 
contratada por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de auxiliar de 
enfermagem de 2.ª classe, 4.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, a partir de 30 de 
Setembro de 2022.

Lau Pui Leng, Lee Yuk Wah, Leong In Fong, Kuong Sut Fong, 
Chan Im Ha, Lei Iong Pou Kio e Lou Wang Fong, auxiliares 
de enfermagem de 2.ª classe, 3.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 2.ª 
classe, 4.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, a partir de 22 de Setembro de 2022.

Cheang Kit Wan, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 3.º escalão, 
contratada por contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de auxiliar de enfermagem de 2.ª 
classe, 4.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, a partir de 29 de Setembro de 2022.

Chong Pin Hong, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 3.º escalão, 
contratada por contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato com referência à categoria de auxiliar de enfermagem 
de 2.ª classe, 4.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, a partir de 28 de Setembro de 
2022.

Lei Soi Mok, auxiliar de serviços gerais, 5.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, 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, a partir de 26 de Setembro de 2022.

Vong Sio Pao, auxiliar de serviços gerais, 6.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, 7.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 n.º 2 do artigo 7.º da 
Lei n.º 9/2010, a partir de 18 de Setembro de 2022.
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Lo Keang Seng, auxiliar de serviços gerais, 8.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, 9.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 n.º 2 do artigo 7.º 
da Lei n.º 9/2010, a partir de 20 de Setembro de 2022.

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

Tsang Hio Cheng — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento de longa duração, como enfermeira 
de grau I, 3.º escalão, nestes Serviços, a partir de 1 de 
Novembro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 27 de Setembro 
de 2022: 

Cheong Kam Fong — rescindido, a seu pedido, o contrato 
administrativo de provimento sem termo, como auxiliar de 
enfermagem de 2.ª classe, 4.º escalão, nestes Serviços, a partir 
de 17 de Novembro de 2022.

Por despachos do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 29 de Novembro 
de 2022:

Chan Hong Io — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exer-
cício privado da profissão de médico dentista, licença inte-
gral n.º DI0023.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Liu, ZongShi — cancelada, a seu pedido, a autorização para o 
exercício da profissão de médico, licença limitada n.º ML0069.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Mei, Jian — cancelada, por falecimento, o exercício privado da 
profissão de médico, licença limitada n.º ML0089.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 30 de Novembro 
de 2022:

Cancelada, por não ter cumprido o artigo 12.º, n.º 2, do Decre-
to-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, a autorização para 
o exercício da profissão de odontologista de Kuong Ieng Wa, 
licença n.º O-0077.

(Custo desta publicação $ 352,00)

Por despacho do director dos Serviços, de 5 de Dezembro 
de 2022:

Leong Mei Kun, adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão — 
nomeada, definitivamente, adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal 
destes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do 
artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, do 
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
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聲 明

c 12/2015

c 12/2015

–––––––

 

藥 物 監 督 管 理 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

57/99/M

a

2/2021 12/2015

57/99/M

a

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 no Boletim Oficial da RAEM.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Wan Chi Iat, técnico 
de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento, cessou as suas funções nestes Serviços, nos 
termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 28 de 
Novembro de 2022, data em que iniciou funções na Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

— Para os devidos efeitos se declara que Mok Man Hon, 
adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo destes Ser-
viços, rescindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, em vigor, 
conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 22 de Novembro de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Kuong Fong Mui, 
auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 7.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo destes Ser-
viços, rescindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, em vigor, 
conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 28 de Novembro de 2022.

–––––––

Serviços de Saúde, aos 13 de Dezembro de 2022. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Extractos de despachos

Por despachos do presidente do Instituto, de 7 de Dezembro 
de 2022:

Li Hoi Tin, farmacêutico de 2.ª classe, 1.º escalão, deste Insti-
tuto — renovado o contrato administrativo de provimento, 
pelo período de um ano, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 20 de Setembro de 2022, ao abrigo 
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Wong Sao Chong, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, deste 
Instituto — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 22 de Setembro de 2022, ao abrigo 
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.
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–––––––

 

文 化 發 展 基 金

決 議 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

650

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

455

Por despachos do presidente do Instituto, substituto, de 13 
de Dezembro de 2022:

Conforme o pedido do portador da titularidade, Sr. Chang Iok 
Wai — cancelado o alvará n.º 107 da Firma de Importação, 
Exportação e Venda por Grosso de Produtos Farmacêuti-
cos «Weng Fong», com o local de funcionamento registado 
na Estrada Marginal da Areia Preta n.º 45, Edifício Centro 
Polytex, 3.º andar S-I3-A, Macau. 

(Custo desta publicação $ 408,00)

Conforme o pedido do portador da titularidade, Sr. Van Hou 
Fai, é cancelado o alvará n.º 91 da Firma de Importação, 
Exportação e Venda por Grosso de Produtos Farmacêuticos 
«Welfare Companhia», com o local de funcionamento regis-
tado na Rua de Luís João Baptista n.º 8 B, Macau. 

(Custo desta publicação $ 363,00)

Autorizada a emissão do alvará n.º 332 da Firma de Importa-
ção, Exportação e Venda por Grosso de Produtos Farma-
cêuticos «Welfare Companhia», com o local de funciona-
mento na Rua de Luís João Baptista n.º 8-B, Edifício Hang 
Long, «B» r/c com sobreloja, Macau, ao Sr. Van Chon Hou, 
com sede na Estrada de Adolfo Loureiro n.os 4-6, Edifício 
Iberásia, 5.º andar «D», Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 13 de Dezembro de 2022. — O Presidente do Instituto, 
substituto, Lei Sai Ian.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Extractos de deliberações

Por deliberações do Conselho de Administração, na sessão 
realizada em 24 de Novembro de 2022:

Humberto António Nunes — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 
sem termo deste Fundo, progredindo a técnico superior 
assessor, 3.º escalão, índice 650, nos termos da alínea 2) do 
n.º 1 e do n.º 4 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), alterada 
pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, e dos n.os 2 e 3 do artigo 
4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), a partir de 20 de Novembro de 2022.

Wu Chon Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento deste Fundo, 
progredindo a técnico superior 2.ª classe, 2.º escalão, índice 
455, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e do n.º 4 do artigo 13.º 
da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei 
n.º 2/2021, e dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 
(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a 
partir de 1 de Dezembro de 2022.
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批 示 摘 錄

12/2015

 

–––––––

 

土 地 工 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

12/2015

440

–––––––

 

公 共 建 設 局

批 示 摘 錄

12/2015

650

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 1 de Dezembro de 2022:

Leong Kin Fat — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como motorista de ligeiros, 
2.º escalão, neste Fundo, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 
4.º e do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 1 
de Janeiro de 2023.

–––––––

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 12 de Dezembro 
de 2022. — O Membro do Conselho de Administração, Chan 
Ka Io.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS E 

CONSTRUÇÃO URBANA

Extractos de despachos

Por despacho da chefe do Departamento de Administração 
destes Serviços, de 14 de Novembro de 2022:

Lei Kuong Cheong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para motorista de ligeiros, 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 13 de Novembro de 2022, mantendo-se as demais 
condições contratuais.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas, de 25 de Novembro de 2022:

Ku Kin Seng — contratado por contrato administrativo de 
provimento, pelo período experimental de seis meses, como 
intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 440, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, a partir de 12 de Dezembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, aos 13 
de Dezembro de 2022. — O Director dos Serviços, Lai Weng 
Leong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 25 de Novembro de 2022:

Lam Hong Long — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de dois anos, como técnico superior 
assessor, 3.º escalão, índice 650, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de 
Dezembro de 2022.
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12/2015

625

12/2015

14 / 2 0 0 9

12/2015

650

–––––––

  

環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

345

–––––––

 

Lai Sio Ian — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de dois anos, como técnica superior as-
sessora, 2.º escalão, índice 625, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de 
Dezembro de 2022.

Por despachos do signatário, de 1 de Dezembro de 2022:

Che Chi Hong — alterado o contrato administrativo de provi-
mento para contrato administrativo de provimento de longa 
duração, pelo período de três anos, como técnico superior 
de 2.ª classe, 2.º escalão, nestes Serviços, nos termos da alí-
nea 1) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 28 de Novembro de 2022.

Lai Sio Ian — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento progredindo para 
técnica superior assessora, 3.º escalão, índice 650, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 
Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 1 de Dezembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 14 de Dezembro 
de 2022. — O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extracto de despacho

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 9 de Dezembro de 2022:

Cheong Un Han — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, índice 345, nestes Serviços, nos termos da 
alínea 1) do n.º 1, n.º 2 e n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e do n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir 
da data da publicação deste despacho no Boletim Oficial da 
RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 13 de 
Dezembro de 2022. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Extractos de despachos

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

Cheong Tek Kei — renovado o contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como assistente técnico administrativo especialista, 2.º 
escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 19 de Fevereiro de 2023.

Por despachos da signatária, de 11 de Novembro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contratos 
administrativos de provimento de longa duração, pelo período 
de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015:

Wong Chi Kai, como técnico especialista, 3.º escalão, área de 
informática, a partir de 24 de Fevereiro de 2023;

Ieong Ut Keong, como assistente técnico administrativo es-
pecialista principal, 1.º escalão, a partir de 26 de Fevereiro de 
2023;

Eurico Jacinto Kuong, como assistente técnico administrati-
vo principal, 1.º escalão, a partir de 26 de Fevereiro de 2023.

Por despacho da signatária, de 25 de Novembro de 2022:

Lei Chan Wai — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 23 de Fevereiro de 2023.

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 6 
de Dezembro de 2022:

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, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:

Leng In San, para adjunto-técnico especialista principal, 2.º 
escalão, índice 465, a partir de 26 de Dezembro de 2022;

Wong Kam Seng, para adjunto-técnico de 1.ª classe, 2.º esca-
lão, área de informática, índice 320, a partir de 23 de Dezembro 
de 2022;

Lei Si Si, para assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 
2.º escalão, índice 240, a partir de 23 de Dezembro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento, para os escalões, índices e datas a cada um indi-
cados nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alíneas 

郵 電 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

12/2015

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

465

320

240

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015
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200

220

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

a

485

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

21/2021

14/2016

a

400

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

12/2015

400

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

21/2021

14/2016

12/2015

450

–––––––

 

3) e 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:

Pun Wing Hong, para motorista de ligeiros, 5.º escalão, índice 
200, a partir de 26 de Dezembro de 2022;

Ho Lai Lin dos Anjos, para auxiliar, 9.º escalão, índice 220, a 
partir de 23 de Dezembro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 7 
de Dezembro de 2022:

Wong Kuai Meng e Loi Ka Meng, técnicos superiores de 2.ª 
classe, 2.º escalão — nomeados, definitivamente, para téc-
nicos superiores de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, da 
carreira de técnico superior, do quadro de pessoal destes 
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, 2.º, 
alínea 3), e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, vigente.

Wong Kit Man, técnico-adjunto de radiocomunicações princi-
pal, 2.º escalão — nomeado, definitivamente, para técnico-
-adjunto de radiocomunicações especialista, 1.º escalão, 
índice 400, da carreira de técnico-adjunto de radiocomunica-
ções, do quadro de pessoal destes Serviços, nos termos dos 
artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 8, da Lei n.º 14/2009, alterada 
pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 6.º, n.os 1, alínea 4), e 2, da 
Lei n.º 2/2021, 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, 
alínea a), do ETAPM, vigente.

Wu Ka 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, alínea 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 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.

Ho Peng Va — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento muda para a catego-
ria de técnico-adjunto de radiocomunicações especialista 
principal, 1.º escalão, índice 450, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), e 8, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 6.º, n.os 1, alínea 4), e 2, 
da Lei n.º 2/2021, 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regula-
mento 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.

–––––––

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
14 de Dezembro de 2022. — A Directora dos Serviços, Lau 
Wai Meng.
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地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015 21/2021

14/2016

485

–––––––

 

樓 宇 維 修 基 金

聲 明 書

摘要

2/2018

/

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extracto de despacho

Por despacho do director da Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos, de 12 de Dezembro de 2022:

Lam Chi Wai, meteorologista de 2.ª classe, 2.º escalão — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo 
de provimento sem termo progredindo para meteorologista 
de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, nos termos dos artigos 
14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, em vigor, 4.º, n.º 2, 
da Lei n.º 12/2015, e 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho.

–––––––

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

FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

Declaração

Extracto

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

81200100 樓宇維修基金

Fundo de Reparação Predial

6-03-0 39-01-00-00-00

Dotação provisional

$ 19,500.00

6-03-0 42-02-02-04-00

Planos de concessão de apoio financeiro 

 FRP

$ 19,500.00

Total

$ 19,500.00 $ 19,500.00

Referente à autorização:

25/11/2022

Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 25/11/2022

–––––––

Fundo de Reparação Predial, 1 de Dezembro de 2022. — A 
Presidente Suplente do Conselho Administrativo, Kuoc Vai 
Han. 
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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncio

Consulta Pública n.º 21/DGF/2022

Arrendamento, com vista a exploração, do quiosque sito no 

Largo do Lilau

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Ad-
ministração para os Assuntos Municipais do Instituto para 
os Assuntos Municipais (IAM), tomada em sessão de 18 de 
Novembro de 2022, se acha aberta a Consulta Pública para o 
«Arrendamento, com vista a exploração, do quiosque sito no 
Largo do Lilau».

O programa de consulta e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de 
Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida 
Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, o descarregados gratuitamente 
através da página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.
mo). Os concorrentes que pretendam fazer o descarregamento 
dos documentos acima referidos assumem também a responsa-
bilidade pela consulta de eventuais actualizações e alterações 
das informações na página electrónica do Instituto durante o 
período de entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 9 de Janeiro de 2023. Os concorrentes devem entregar 
as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e 
Arquivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor de 
$ 1 000,00 (mil patacas). A caução provisória pode ser prestada 
em numerário ou garantia bancária. Caso seja em numerário, a 
prestação da caução deve ser efectuada na Tesouraria da Divi-
são de Assuntos Financeiros do Instituto ou no Banco Nacio-
nal Ultramarino de Macau, juntamente com a guia de depósito 
(em triplicado), havendo ainda que entregar a referida guia na 
Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, 
após a prestação da caução, para efeitos de levantamento do 
respectivo recibo oficial. Caso seja sob a forma de garantia 
bancária, a prestação da caução deve ser, obrigatoriamente, 
efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros 
do IAM. As despesas resultantes da prestação de cauções 
constituem encargos do concorrente.

O acto público da consulta realizar-se-á no Centro de For-
mação do IAM (sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
China Plaza, 6.º andar), pelas 10,00 horas do dia 10 de Janeiro 
de 2023.

O IAM organizará uma sessão pública de esclarecimento no 
quiosque sito no Largo do Lilau, pelas 10,00 horas do dia 29 de 
Dezembro de 2022.

市 政 署

公 告

21/DGF/2022

163

http://www.iam.gov.mo

$1,000.00

6

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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 $2,720.00

通 告

03/VPW/2022

07/PCA/2021

02/V PW/2022

04/VPW/2021 II

 

––––––––––

附表II

關於第04/VPW/2021號批示第一款（四）項所指的主管

附屬單位 主管

*

*

 $1,417.00

003/DJN/2022

PD-RC-01-2019

CHOI U FAI

62/98/M

87/89/M

CHOI U FAI

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 7 de Dezembro 
de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 2 720,00)

Avisos

Despacho n.º 03/VPW/2022

No uso das competências que me foram conferidas pelo 
Despacho n.º 07/PCA/2021, determino:

1. É alterado o chefe da Divisão de Vendilhões, constante do 
anexo II do Despacho n.º 04/VPW/2021, alterado pelo Despacho 
n.º 02/VPW/2022, mediante o qual subdeleguei determinados 
actos.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 28 de Dezembro 
de 2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 2 de Dezembro 
de 2022.

A Vice-Presidente do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, O Lam.

––––––––––

ANEXO II

Chefias a que se refere a alínea 4) do n.º 1 
do Despacho n.º 04/VPW/2021

Subunidades Chefia

Divisão de Vendilhões Lei Kuok Hong*

* Em regime de substituição

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Notificação n.º 003/DJN/2022

Processo disciplinar n.º: PD-RC-01-2019

Arguido — Ex-trabalhador do Instituto para os Assuntos 
Municipais, Choi U Fai

Nos termos do n.º 1 do artigo 339.º e do n.º 2 do artigo 333.º do 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
e alterado pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, 
é notificado o ex-trabalhador do Instituto para os Assuntos 
Municipais, Choi U Fai, ora em parte incerta, que, na sequência 
de processo disciplinar contra si instaurado, por despacho do 
Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 23 
de Novembro de 2022, lhe foi aplicada a pena disciplinar de 
demissão.
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6

 

 $1,224.00

Da presente decisão cabe recurso contencioso para o Tribu-
nal de Segunda Instância, a interpor no prazo de sessenta dias, 
contados da publicação da presente notificação, podendo ainda 
requerer cópia da decisão ora notificada, durante as horas de 
expediente, na Divisão Jurídica e de Notariado, sita na Rua do 
Dr. Soares, n.º 6, Edifício Soares (Casa amarela), Macau.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 6 de Dezembro 
de 2022.

A Presidente do Conselho de Administração para os Assun-
tos Municipais, substituta, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/197820

[220]  Data de pedido : 2022/05/23

[730]  Requerente : APOLLO EV PTE. LTD.

  Endereç o : 101 Upper C ross St reet #05-24 

People’s Park Centre Singapore (058357)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/198269

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

[730]  Requerente : MAISON WESSMAN

  Endereço : Le Château 24560 Saint-Cernin-de-

Labarde

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

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

digestivos [licores e bebidas espirituosas]; bebidas 

espirituosas; vinho; cidra.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/01/13  Un i ão 

Europeia N.º 018637791

[210]  N.º : N/198639

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

[730]  R e q u e r e n t e :  J a s o n F e r n a n d o M AT E 

NANKERVIS

  Endereço : Calle Luna 39. Algete. 28120. Madrid. 

Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  R e q u e r e nt e : M a r i a S a m a nt h a M AT E 

NANKERVIS

  Endereço : Luna, 39. 28120 Algete Madrid, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199299

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

[730]  Requerente : Karl Lagerfeld B.V.

  Endereço : Herengracht 182, 1016 BR Amsterdam 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç o s : Ac adem ia s [educ aç ão]; exa mes 

pedagógicos/educação; serviços de divertimento; 

s e r v i ç o s d e p a r q u e s d e d i ve r s ã o; o r i e nt a ç ã o 

profissional [consultoria em educação ou formação]; 

prestação de serviços de clubes [de entretenimento 
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ou de educação]; ensino [formação]; serv iços de 

composição musical; produção de música; edição 

eletrónica; serv iços de d isc jockey [dj]; serv iços 

de artistas de espetáculo; serviços de estúdios de 

gravação; serviços de reportagens de informação; 

serviços de educação prestados por escolas; serviços 

de discotecas; educação; gravação de vídeo; produção 

de f i l me s c i nem atog rá f i c o s, exc eto f i l me s de 

publicidade; serviços de estúdios de cinema; aluguer 

de filmes cinematográficos; fotografia; reportagens 

fotográficas; organização e realização de workshops de 

formação; serviços de redação de guiões; informação 

sobre entretenimento; informação sobre educação; 

serviços de informação relacionados com atividades 

de recreio; prestação de educação; microfilmagem; 

modelos para artistas plásticos; organização de desfiles 

de moda para fins de entretenimento; edição de vídeo; 

espetáculos de var iedades; produção de música; 

serviços de clube noturno [entretenimento]; dobragem; 

reconversão profissional; legendagem; publicação 

on-line de livros e jornais eletrónicos; divertimento 

radiofónico; d ivert imento televisivo; redação de 

textos, exceto textos publicitários; organização de 

bailes; organização e direção de concertos; serviços 

de orquestra; serviços de bilheteira [entretenimento]; 

r e s e r va s p a r a e s p et á c u l o s; fo r m a ç ã o p r á t i c a 

[demonstração]; produção de espetáculos; planeamento 

de festas; produção de programas de rádio e televisão; 

cursos por correspondência; redação de textos, 

exceto textos publicitários; serviços de layout, exceto 

para f ins publicitários; exploração de instalações 

recreativas; serviços de karaoke; disponibilização de 

música online, não descarregável; disponibilização de 

vídeos online, não descarregáveis; serviços online de 

publicações eletrónicas, não descarregáveis; produções 

de teatro; exibição de espetáculos ao vivo; publicação 

de l ivros; publ icação de textos, com exceção dos 

textos publicitários; aluguer de equipamento áudio; 

aluguer de cenários de palco; aluguer de equipamento 

de mergulho; aluguer de filmes cinematográficos; 

aluguer de projetores de cinema e acessórios; aluguer 

de g ravações sonoras; a luguer de apa rel hos de 

rádio e televisão; aluguer de brinquedos; aluguer de 

equipamentos de jogos; aluguer de campos desportivos; 

aluguer de equipamento de desporto, exceto veículos; 

a luguer de estádios; a luguer de campos de ténis; 

aluguer de cenários de palco; aluguer de aparelhos 

de iluminação para cenários de teatro ou estúdios 

de televisão; aluguer de cassetes de vídeo; aluguer 

de câmaras de vídeo; aluguer de vídeo gravadores; 

tradução e interpretação; exibição de filmes; serviços 

de divertimento, nomeadamente, disponibilização de 

mercadorias virtuais não descarregáveis para usar em 

ambientes virtuais; disponibilização dos seguintes 

produtos virtuais não descarregáveis online para fins 

de entretenimento: perfumaria, cosméticos, vestuário, 

calçado, chapelaria, produtos têxteis, produtos feitos 

de couro e imitações de couro, sacos, artigos de ótica, 

joalharia, relógios de pulso, relojoaria e instrumentos 

cronométricos, e acessórios, para usar em ambientes 

virtuais; disponibil ização de publicações digitais 

online sob a forma de tokens não fungíveis no domínio 

de moda através de internet; serviços de divertimento, 

nomeadamente, disponibi l ização de mercadorias 

virtuais, tokens de blockchain (cadeias de blocos), 

tokens digitais, tokens não fungíveis, suportes digitais, 

f icheiros digitais e mercadorias digitais; serviços 

de divertimento, nomeadamente, disponibilização 

de conteúdo multimédia; serviços de divertimento, 

nomeadamente, produção, distribuição, exposição e 

armazenamento de colecionáveis digitais; serviços de 

divertimento, nomeadamente, disponibilização de um 

ambiente virtual online para o uso, troca e compra de 

mercadorias virtuais, tokens de blockchain (cadeias de 

blocos), tokens digitais, tokens não fungíveis, suportes 

digitais, f icheiros digitais e mercadorias digitais; 

todos os serviços acima mencionados fornecidos num 

ambiente terrestre e/ou ambiente digital e/ou ambiente 

virtual.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/07 - -  

Benelux N.º 1467060

[210]  N.º : N/199559

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  S er v iç o s : S er v iç o s de pro c e s sa mento de 

mater ia is, ou seja, couro, metal, tecidos, têxteis, 

i nc lu i ndo c u ra, ac aba mento, b ra nque a mento, 

c oloraç ão de c ou ro, c or te de têx te i s, c or te de 

tecidos, desengorduramento de couro, granulação 
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de couro, impermeabilização, impressão de padrões, 

impressão 3D, acolchoamento, retoque, tingimento, 

curtimento de couro, trabalho de couro; informação, 

aconselhamento e assistência no processamento de 

materiais; montagem de materiais por encomenda 

para terceiros; reciclagem e recuperação de materiais 

e resíduos; produção de peles e peles sintét icas, 

reciclagem de metais, vestuário, couro.

[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/200138

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Pantufas; roupões; chapéus; bonés em 

malha; chapéus e cachecóis vendidos em conjunto; 

bonés em malha e cachecóis vendidos em conjunto.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/257,702

[210]  N.º : N/200169

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Jóias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/09  Estados Unidos 

da América N.º 97/259,096

[210]  N.º : N/200170

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Jóias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/09  Estados Unidos 

da América N.º 97/259,122

[210]  N.º : N/200178

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Jóias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/09  Estados Unidos 

da América N.º 97/259,152

[210]  N.º : N/200324

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

[730]  R e q u e r e n t e :  L A P H O C E E N N E D E 

COSMETIQUE SA

  Endereço : ZA Les Roquassiers, 174 rue de la 

forge, 13300 Salon-de-Provence France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabonetes; perfumaria, 

óleos es senc ia i s, c osmét ic os, loç ões capi la res; 

dentífricos.



18650    51   2022  12  21 

[540]  Marca : 

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

castanha tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/200421

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

[730]  Requerente : H World Holdings Singapore Pte. 

Ltd.

  Endereço : 11 Penang Lane, Ji Hotel Orchard 

Singapore, Singapore 238485

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  S er v iç o s : P ubl i c id ade on l i ne nu m a re de 

informática; serviços de agências de publicidade; 

assistência na direção de negócios comerciais; gerência 

administrativa de hotéis; serviços de outsourcing 

[assistência em negócios comerciais]; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; 

administração comercial do licenciamento de produtos 

e serviços para terceiros [serviços de]; promoção de 

vendas [prestada a terceiros]; consultadoria em gestão 

de pessoal; subscrição de serviços de telecomunicação 

para tercei ros; serv iços de promoção de hotéis, 

resorts, companhias aérea, aluguer de automóveis, 

t ime sharing, viagens e serviços de férias através 

de um programa de prémios de incentivo; serviços 

de organização, funcionamento e superv isão de 

programas de f idel ização; serviços de promoção 

comercial e realização de programas de fidelização, 

recompensa, afinidade e incentivo ao cliente para fins 

publicitários; serviços de gestão e de consultadoria de 

negócios na área da hotelaria, viagens, planeamento 

de viagens e funcionamento de negócios relacionados 

com viagens; serviços de publicidade, nomeadamente 

a promoção e comercialização de bens e serviços a 

terceiros através de redes de comunicação electrónicas 

e ópticas; fornecimento de informação de comparação 

de tar i fas sobre a luguer de automóveis, ta r i fas 

aéreas, navios de cruzeiro e alojamento temporário; 

serviços de lojas de venda a retalho no domínio das 

loja de presentes, lembranças e serviços de loja de 

conveniência; administração de assuntos de negócios 

de franquias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200422

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

[730]  Requerente : H World Holdings Singapore Pte. 

Ltd.

  Endereço : 11 Penang Lane, Ji Hotel Orchard 

Singapore, Singapore 238485

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Actualização de software; aluguer 

de software; consultoria em software; serviços de 

motores de busca para a internet; monitorização de 

sistemas de computador por acesso remoto; software 

como serviço [SaaS]; armazenamento electrónico 

de dados; concepção e desenvolvimento de software 

para telemóveis; investigação e desenvolvimento 

de software informático; design de decoração de 

interiores; fornecimento (hospedagem) de um sítio 

Web interativo onde os utilizadores podem publicar 

e transmitir classificações, críticas e recomendações 

sobre eventos e actividades no campo do hotel, resorts, 

companhias aéreas, a luguer de automóveis, t ime 

sharing, viagens, e serviços de férias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200427

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

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  S er v iç o s : P ubl i c id ade on l i ne nu m a re de 

informática; serviços de agências de publicidade; 

assistência na direção de negócios comerciais; gerência 

administrativa de hotéis; serviços de outsourcing 

[assistência em negócios comerciais]; fornecimento 
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de informações comerciais através de um website; 

administração comercial do licenciamento de produtos 

e serviços para terceiros [serviços de]; promoção de 

vendas [prestada a terceiros]; consultadoria em gestão 

de pessoal; subscrição de serviços de telecomunicação 

para tercei ros; serv iços de promoção de hotéis, 

resorts, companhias aérea, aluguer de automóveis, 

t ime sharing, viagens e serviços de férias através 

de um programa de prémios de incentivo; serviços 

de organização, funcionamento e superv isão de 

programas de f idel ização; serviços de promoção 

comercial e realização de programas de fidelização, 

recompensa, afinidade e incentivo ao cliente para fins 

publicitários; serviços de gestão e de consultadoria de 

negócios na área da hotelaria, viagens, planeamento 

de viagens e funcionamento de negócios relacionados 

com viagens; serviços de publicidade, nomeadamente 

a promoção e comercialização de bens e serviços a 

terceiros através de redes de comunicação electrónicas 

e ópticas; fornecimento de informação de comparação 

de tar i fas sobre a luguer de automóveis, ta r i fas 

aéreas, navios de cruzeiro e alojamento temporário; 

serviços de lojas de venda a retalho no domínio das 

loja de presentes, lembranças e serviços de loja de 

conveniência; administração de assuntos de negócios 

de franquias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200428

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

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Actualização de software; aluguer 

de software; consultoria em software; serviços de 

motores de busca para a internet; monitorização de 

sistemas de computador por acesso remoto; software 

como serviço [SaaS]; armazenamento electrónico 

de dados; concepção e desenvolvimento de software 

para telemóveis; investigação e desenvolvimento 

de software informático; design de decoração de 

interiores; fornecimento (hospedagem) de um sítio 

Web interativo onde os utilizadores podem publicar 

e transmitir classificações, críticas e recomendações 

sobre eventos e actividades no campo do hotel, resorts, 

companhias aéreas, a luguer de automóveis, t ime 

sharing, viagens, e serviços de férias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200433

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

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  S er v iç o s : P ubl i c id ade on l i ne nu m a re de 

informática; serviços de agências de publicidade; 

assistência na direção de negócios comerciais; gerência 

administrativa de hotéis; serviços de outsourcing 

[assistência em negócios comerciais]; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; 

administração comercial do licenciamento de produtos 

e serviços para terceiros [serviços de]; promoção de 

vendas [prestada a terceiros]; consultadoria em gestão 

de pessoal; subscrição de serviços de telecomunicação 

para tercei ros; serv iços de promoção de hotéis, 

resorts, companhias aérea, aluguer de automóveis, 

t ime sharing, viagens e serviços de férias através 

de um programa de prémios de incentivo; serviços 

de organização, funcionamento e superv isão de 

programas de f idel ização; serviços de promoção 

comercial e realização de programas de fidelização, 

recompensa, afinidade e incentivo ao cliente para fins 

publicitários; serviços de gestão e de consultadoria de 

negócios na área da hotelaria, viagens, planeamento 

de viagens e funcionamento de negócios relacionados 

com viagens; serviços de publicidade, nomeadamente 

a promoção e comercialização de bens e serviços a 

terceiros através de redes de comunicação electrónicas 

e ópticas; fornecimento de informação de comparação 

de tar i fas sobre a luguer de automóveis, ta r i fas 
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aéreas, navios de cruzeiro e alojamento temporário; 

serviços de lojas de venda a retalho no domínio das 

loja de presentes, lembranças e serviços de loja de 

conveniência; administração de assuntos de negócios 

de franquias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200434

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

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Actualização de software; aluguer 

de software; consultoria em software; serviços de 

motores de busca para a internet; monitorização de 

sistemas de computador por acesso remoto; software 

como serviço [SaaS]; armazenamento electrónico 

de dados; concepção e desenvolvimento de software 

para telemóveis; investigação e desenvolvimento 

de software informático; design de decoração de 

interiores; fornecimento (hospedagem) de um sítio 

Web interativo onde os utilizadores podem publicar 

e transmitir classificações, críticas e recomendações 

sobre eventos e actividades no campo do hotel, resorts, 

companhias aéreas, a luguer de automóveis, t ime 

sharing, viagens, e serviços de férias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200439

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

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  S er v iç o s : P ubl i c id ade on l i ne nu m a re de 

informática; serviços de agências de publicidade; 

assistência na direção de negócios comerciais; gerência 

administrativa de hotéis; serviços de outsourcing 

[assistência em negócios comerciais]; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; 

administração comercial do licenciamento de produtos 

e serviços para terceiros [serviços de]; promoção de 

vendas [prestada a terceiros]; consultadoria em gestão 

de pessoal; subscrição de serviços de telecomunicação 

para tercei ros; serv iços de promoção de hotéis, 

resorts, companhias aérea, aluguer de automóveis, 

t ime sharing, viagens e serviços de férias através 

de um programa de prémios de incentivo; serviços 

de organização, funcionamento e superv isão de 

programas de f idel ização; serviços de promoção 

comercial e realização de programas de fidelização, 

recompensa, afinidade e incentivo ao cliente para fins 

publicitários; serviços de gestão e de consultadoria de 

negócios na área da hotelaria, viagens, planeamento 

de viagens e funcionamento de negócios relacionados 

com viagens; serviços de publicidade, nomeadamente 

a promoção e comercialização de bens e serviços a 

terceiros através de redes de comunicação electrónicas 

e ópticas; fornecimento de informação de comparação 

de tar i fas sobre a luguer de automóveis, ta r i fas 

aéreas, navios de cruzeiro e alojamento temporário; 

serviços de lojas de venda a retalho no domínio das 

loja de presentes, lembranças e serviços de loja de 

conveniência; administração de assuntos de negócios 

de franquias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200440

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

[730]  Requerente : China Lodging Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : Flat/Rm 1502, 15/F, Java Commercial 

Centre, No.128 Java Road, North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Actualização de software; aluguer 

de software; consultoria em software; serviços de 
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motores de busca para a internet; monitorização de 

sistemas de computador por acesso remoto; software 

como serviço [SaaS]; armazenamento electrónico 

de dados; concepção e desenvolvimento de software 

para telemóveis; investigação e desenvolvimento 

de software informático; design de decoração de 

interiores; fornecimento (hospedagem) de um sítio 

Web interativo onde os utilizadores podem publicar 

e transmitir classificações, críticas e recomendações 

sobre eventos e actividades no campo do hotel, resorts, 

companhias aéreas, a luguer de automóveis, t ime 

sharing, viagens, e serviços de férias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200484

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

[730]  Requerente : Revance Therapeutics, Inc.

  E nd ere ç o : 7555 G at eway Blvd., Newa rk, 

California, 94560, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

tratamento de perturbações neurológicas, distonias 

m u s c u l a r e s, p e r t u r b a ç õ e s m u s c u l a r e s l eve s, 

perturbações nervosas autonómicas, dores de cabeça, 

para rugas, hiperidrose, para lesões desportivas, 

nomeadamente, pele ferida ou rasgada, músculos, 

ligamentos ou fracturações ósseas, paralisia cerebral, 

e s pa s mo s mu s c u l a re s, t remore s mu s c u l a re s e 

dores; preparações farmacêuticas, nomeadamente, 

substratos peptídeos para utilização no tratamento 

de distúrbios neurológicos, distonias musculares, 

distúrbios musculares suaves, distúrbios nervosos 

autónomos, dores de cabeça, para lesões desportivas, 

nomeadamente, pele ferida ou rasgada, músculos, 

ligamentos ou fracturações ósseas, paralisia cerebral, 

espasmos musculares, tremores musculares e dores; 

cremes, loções e géis para o corpo para fins médicos; 

cremes, loções e géis para os olhos para fins médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200548

[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]  S e r v i ç o s  :  S e r v i ç o s  d e  c o n c e p ç ã o  e 

desenvolvimento de hardware, software e periféricos 

de c omput ador; c onc ep ç ão e desenvolv i mento 

de hardware, software e perifér icos de real idade 

v i r tua l e aumentada; consu ltor ia na concepção 

e de s envolv i mento de h a rdwa re e p er i fér i c o s 

de c omput ador; c onc ep ç ão e desenvolv i mento 

de v íde o e jogo s de c omput ador; c onc ep ç ão e 

desenvolvimento de bases de dados informáticas; 

concepção e desenvolvimento de software de jogos 

de computador e de software de realidade virtual e 

aumentada; programação informática; serviços de 

programação informática para a criação de vídeos e 

jogos de realidade virtual e aumentada; serviços de 

programação informática, nomeadamente, criação 

de conteúdos para mundos virtuais e plataformas 

tridimensionais; concepção de software informático; 

a n á l i s e d e s i s t e m a s i n fo r m át i c o s; c o n c e p ç ão 

d e s i s t e m a s i n fo r m át i c o s; c o n c e p ç ão g r á f i c a 

informática; serviços de programação informática 

para processamento de dados; desenvolv imento 

de plataformas informáticas; desenvolvimento de 

software no âmbito da publicação de software; serviços 

de engenhar ia de sof tware para processamento 

de dados; consultor ia em intel igência ar t i f ic ia l; 

consultoria em segurança informática; consultoria 

em software informático; consultoria em tecnologia 

informática; consultoria no domínio da poupança 

de energia; consultoria tecnológica; investigação 

tecnológica; consultoria em segurança de redes de 

telecomunicações; consultor ia em tecnologia de 

telecomunicações; consultoria em design de websites; 

consultoria em segurança de dados; consultoria em 

tecnologia da informação; consultoria em segurança 

da Internet; criação e design de índices de informação 

baseados em websites para tercei ros; c r iação e 

manutenção de websites para outros; fornecimento de 

software não descarregáveis; software como serviço 

(SaaS); plata for ma como ser v iço (PaaS); i n f ra- 

-estrutura como serviço (IaaS); fornecedor de serviços 
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de aplicações (ASP); fornecimento de software de 

desenvolvimento de aplicações não descarregáveis; 

for ne c i mento de sof t wa re não de s c a r regávei s 

utilizado no desenvolvimento de outras aplicações de 

software; fornecimento de software não descarregável 

para instalação, configuração, operação e controlo 

de computadores, per i fér icos de computadores, 

smartphones, smartwatches, smartglasses, anéis 

inteligentes, altifalantes inteligentes, concentradores 

de sistemas de domótica, leitores de áudio e vídeo, e 

sistemas de entretenimento doméstico; fornecimento 

de software não descarregável utilizado para processar 

comandos de voz e criar respostas áudio a comandos 

de voz; fornecimento de software não descarregável 

para permitir a util ização de um telemóvel sem o 

uso das mãos através do reconhecimento de voz; 

fornec imento de sof tware não descarregável de 

reconhecimento de gestos; fornecimento de software 

não descarregável para identificação de impressões 

digitais; fornecimento de software não descarregável 

de reconhecimento de voz; fornecimento de software 

não descarregável de reconhecimento de imagem; 

fornecimento de sof tware não descarregável de 

reconhecimento facial; fornecimento de software 

não descar regável de ident i f icação biométr ica; 

fornecimento de software não descarregáveis para 

processamento, transmissão e ex ibição de texto, 

dados, imagens, áudio, conteúdo audiovisual e outros 

conteúdos multimédia; fornecimento de software não 

descarregáveis para envio e recepção de mensagens 

elect rón icas, a ler tas, not i f icações e lembretes; 

fornecimento de software não descarregáveis para 

jogos de computador e de vídeo; fornecimento de 

software não descarregáveis de realidade virtual; 

fornecimento de software não descarregáveis de 

realidade aumentada; fornecimento de software não 

descarregáveis para uti l ização em computadores, 

dispositivos móveis e telefones móveis para fornecer 

exper iências de real idade vir tual e de real idade 

aumentada; fornecimento de software informático não 

descarregáveis para fornecer informação geográfica, 

mapas interactivos e imagens de satélite e aéreas; 

fornecimento de utilização temporária de software 

não descarregável para uso na criação, na publicação e 

que também permita a partilha de ficheiros de áudio, 

ficheiros de imagem, ficheiros de vídeo, ficheiros de 

música e conteúdo multimédia (entre utilizadores); 

fornecimento de utilização temporária de software 

não descarregável para uso na criação, na publicação e 

que também permita a partilha em linha de gravações 

áudio e visuais, podcasts, livros, periódicos, gravações 

musicais, filmes (movies), filmes (films) e programas de 

televisão; serviços de computação em nuvem; serviços 

de conversão de programas e dados informáticos 

(excepto a conversão física); serviços de encriptação 

de dados; armazenamento electrónico de dados; 

serviços de backup de dados fora do local; serviços de 

alojamento de aplicações multimédia e interactivas; 

serv iços de insta lação de sof tware in formático; 

serviços de manutenção de software informático; 

serviços de actualização de software de computador; 

serviços de apoio técnico, diagnóstico e resolução de 

problemas de hardware e software de computador, 

e serviços de help desk de computador; serviços de 

monitorização de sistemas informáticos por acesso 

remoto; ser v iços de mon itor i zação de s i stemas 

informáticos para detecção de acesso não autorizado 

ou violação de dados; serviços de monitorização de 

sistemas informáticos para detectar avarias; serviços 

de protecção contra vírus informáticos; serviços 

de recuperação de dados informáticos; serviços de 

desbloqueio de telemóveis; serviços de autenticação 

de utilizadores para aplicações de software em linha; 

serviços de autenticação de utilizadores utilizando 

tecnologia para transacções de comércio electrónico; 

serviços de previsão do tempo; serviços de criação 

de uma comunidade em l inha para ut i l i zadores 

reg i s t ado s pa ra for m a r c omu n id ade s v i r t u a i s 

(serviços informáticos); serviços de teste virtual de 

novas concepções de produtos utilizando simulações 

informáticas; prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com compensações 

re l a t iva s a e m i s s õ e s d e c a r b o no; s e r v i ç o s d e 

for ne c i mento de i n for maç ão relac ionada c om 

tecnologia informática; serviços de fornecimento de 

informação relacionada com programação informática; 

serviços de fornecimento de informação relacionada 

com programas informáticos; serviços de fornecimento 

de informações sobre hardware e software informático 

em linha; serviços científicos e tecnológicos; serviços 

de anál ise e invest igação industr ia l; serv iços de 

investigação médica; serviços de fornecimento de 

um sítio na rede com tecnologia que permite aos 

uti l izadores carregar, armazenar, parti lhar, ver e 

publicar imagens, áudio, vídeos, revistas em linha, 

blogues, podcasts e conteúdos multimédia; serviços de 
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cartografia; serviços de fornecimento de informações 

geográf icas; serv iços de fornecimento de mapas 

geográficos em linha não descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200633

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : Kerry Logistics Network Limited

  Endereço : 16/F Kerry Cargo Centre, 55 Wing 

Kei Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  S er v i ç o s : C o nt ab i l id a d e; e l ab or a ç ão d e 

extractos de contas; publicidade; publicidade por 

correspondência; serviços de publicidade de exterior; 

publicidade online através de uma rede informática 

ou da Internet; organização de exposições para fins 

comerciais ou publicitários; organização de feiras de 

comércio para fins comerciais ou publicitários; gestão 

de negócios; assistência de gestão de negócios; gestão 

de negócios relacionados com serviços de logística; 

serviços de administração de escritórios; assistência de 

gestão comercial ou industrial; serviços de gestão de 

negócios relacionados com parques de estacionamento; 

assistência de gestão de negócios para operação de 

lojas de vendas a retalho; assistência a gestão de 

negócios para operação de restaurantes; serviços 

de gestão de negócios, consultadoria ou de valor 

acrescentado relacionados com o comércio Empresa-

Para-Empresa (Business-To-Business (B2B)); serviços 

de gestão de negócios, consultadoria ou de valor 

acrescentado relacionados com os comércios de On-

l ine para Off-l ine (On-l ine to Off-Line (O2O)) e 

de Negócios para Clientes (Business-to-Customer 

(B2C)); serviços de esquemas de fidelização; serviços 

administrativos de cartões de fidelidade; consultadoria 

em gestão e organização de negócios; serviços de 

assessoria, informações e consultadoria relacionados 

com todos os serviços atrás referidos; consultadoria 

prof issional em negócios comerciais; serviços de 

assessoria para gestão de negócios; serviços de lojas 

de vendas a retalho relacionados com produtos de 

consumo, al imentos e bebidas, ingredientes para 

comidas e bebidas, serviços de lojas de vendas a 

reta lho relac ionados com ser v iços de log íst ica; 

compi lação de i n for mações em bases de dados 

informáticas; compilação de informações comerciais 

e de negóc ios em bases de dados i n for mát icas; 

gestão de inventários; compilação informatizada 

de listas de encomendas; especialistas em eficiência 

empresarial; recrutamento de pessoal; agências de 

importação-exportação; atendimento de pedidos 

(receber e processar pedidos para terceiros); serviços 

de encomendas onl ine; serv iços de encomendas 

telefónicas; serviços de catálogos por correspondência; 

pesqu isa (invest igação) de market ing; pesqu isa 

de negóc ios (comerc ia i s); a ná l i ses de preço de 

custo; monitor ização de preços de mercado para 

terceiros; informação de negócios; fornecimento 

de informações comerciais através de um sítio web; 

serviços de trabalhos administrativos (funções de 

escritórios); distribuição de amostras; serviços de 

compras online; assistência em gestão (outsourcing); 

consultadoria em gestão de pessoal; processamento 

ad m i n i s t rat ivo de orden s, ag r upa mento, pa ra 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos consumidores comparar e adquirir 

comodamente esses produtos a partir de um catálogo 

de mercadorias gerais por correspondência ou por 

meios de telecomunicações, e através de uma loja de 

desconto; promoção de vendas para terceiros; serviços 

de vendas, promocionais e de marketing; relações 

públ icas; compra de bens e serviços em nome de 

terceiros; aluguer de espaços publicitários; serviços de 

secretariado; promoção de produtos e serviços através 

de patrocínios de eventos desportivos; angariação 

de patrocínios; difusão de materiais publicitários; 

serviços de distribuição relacionados com produtos 

de consumo, alimentos e bebidas, ingredientes para 

comidas e bebidas; todos incluídos na classe 35.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja como elementos da 

marca, como se apresenta na imagem.

[300]  Prioridade : 2022/03/10  Hong Kong, 

China N.º 305902263

[210]  N.º : N/200634

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : Kerry Logistics Network Limited

  Endereço : 16/F Kerry Cargo Centre, 55 Wing 

Kei Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Organização de recolha, entrega, 

a r m a z en a mento e t ra n sp or te de do c u mento s, 

e mb a l a ge n s, f r e t e s e e n c o m e n d a s a t r avé s d e 

transportadoras terrestres e aéreas; fornecimento 

de d i reç ões de c onduç ão pa ra f i n s de v iagem; 

serviços de entrega de mensagens ou de mercadorias; 

serviços de correio expresso e de transporte expresso 

de mensagens e mercador ias, correspondências, 

emba lagens, enc omendas, docu mentos, ca r ta s, 

impressos e mater ia is, f retes e ar t igos de va lor; 

re c ol ha, t ra n spor te e ent rega de men sagen s e 

m er c a d o r i a s, c o r re s p o nd ên c i a s, e mb a l a gen s, 

enc omenda s, do cu mento s, c a r t a s, i mpres so s e 

materiais, fretes e valores, máquinas e equipamentos 

por via aérea, marítima e terrestre; planeamento 

informatizado de distr ibuição relacionados com 

transportes; entrega de mercador ias; entrega de 

mercador ias por correspondência; expedição de 

mercador ia s; c or retagem de f retes; t ra nspor te 

aéreo; transporte ferroviário; transporte por barcos; 

t ranspor te rodov iár io; t ranspor te de barcaças; 

transporte automóvel; transporte marítimo; transporte 

fluvial; fornecimento de informações sobre transportes 

e armazenamento através de redes informáticas 

g loba i s; orga n i zação de v iagens, t ra nspor tes e 

in for mações para os mesmos, todos for nec idos 

online a partir de uma base de dados informática 

ou da Internet; transporte; serv iços de reboque; 

emba lagem e a r ma zena mento de merc ador ia s; 

organização de viagens; organização de distribuição 

e entrega de mercadorias, materiais e carga; serviços 

de estacionamento; reservas de transporte; aluguer 

de contentores de armazenamento; informações 

de armazenamento; in formações de transpor te; 

a lug uer de veícu los; ser v iços de a r ma zenagem 

(warehousing); embrulho de mercadorias; transportes 

inter-lojas (in-store); colocação de mercador ias 

nas pratelei ras de lojas; ser v iços de assessor ia, 

informações e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; serviços de localização 

de va gõ e s de c a rga at ravé s de c omput adore s; 

ser v iç os de gest ão de a r ma zén s (ent repostos); 

aluguer de armazéns (entrepostos); fornecimento 

de instalações de depósitos em entreposto ou na 

alfândega; serviços de armazenamento (storage); 

armazenamento de mercadorias, correspondências, 

emba lagens, enc omendas, docu mentos, c a r ta s, 

impressos e materiais, fretes e valores; transporte 

e entrega de produtos de consumo, a l imentos e 

bebidas encomendados on l ine ou por meios de 

telecomunicações; serviços de fretes rodoviários; 

s e r v i ç o s d e f r e t e s m a r í t i m o s; c o r r e t a ge m d e 

navios, fretes e transportes; transporte marítimo 

de mercadorias; serviços de transporte aéreo de 

mercadorias; expedição de mercadorias por via aérea; 

serviços de transporte de carga aérea internacional; 

car regamento de f retes aéreos; organ i zação de 

transporte de carga aérea; logística de cadeias de 

abastecimento e logística inversa, nomeadamente, 

armazenamento, transporte e entrega de documentos, 

embalagens, matérias-primas, e outros fretes para 

terceiros por via aérea, ferroviária, marítima ou por 

camião; consignação consolidada (transporte colectivo 

de mercadorias) e colecta de cargas mistas; transportes 

de carga consolidada com suporte de tecnologias de 

informação (TI); embalagem e acondicionamento 

de merc ador ia s pa ra t ra n spor te ou ex ped iç ão 

consol idada; serviços de embarque consol idado; 

cumprimento de encomendas (entrega de encomendas 

a clientes para outros); todos incluídos na classe 39.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja como elementos da 

marca, como se apresenta na imagem.

[300]  Prioridade : 2022/03/10  Hong Kong, 

China N.º 305902263

[210]  N.º : N/200635

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : Kerry Logistics Network Limited

  Endereço : 16/F Kerry Cargo Centre, 55 Wing 

Kei Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  S er v i ç o s : C o nt ab i l id a d e; e l ab or a ç ão d e 

extractos de contas; publicidade; publicidade por 

correspondência; serviços de publicidade de exterior; 

publicidade online através de uma rede informática 

ou da Internet; organização de exposições para fins 

comerciais ou publicitários; organização de feiras de 

comércio para fins comerciais ou publicitários; gestão 
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de negócios; assistência de gestão de negócios; gestão 

de negócios relacionados com serviços de logística; 

serviços de administração de escritórios; assistência de 

gestão comercial ou industrial; serviços de gestão de 

negócios relacionados com parques de estacionamento; 

assistência de gestão de negócios para operação de 

lojas de vendas a retalho; assistência a gestão de 

negócios para operação de restaurantes; serviços 

de gestão de negócios, consultadoria ou de valor 

acrescentado relacionados com o comércio Empresa-

Para-Empresa (Business-To-Business (B2B)); serviços 

de gestão de negócios, consultadoria ou de valor 

acrescentado relacionados com os comércios de On-

l ine para Off-l ine (On-l ine to Off-Line (O2O)) e 

de Negócios para Clientes (Business-to-Customer 

(B2C)); serviços de esquemas de fidelização; serviços 

administrativos de cartões de fidelidade; consultadoria 

em gestão e organização de negócios; serviços de 

assessoria, informações e consultadoria relacionados 

com todos os serviços atrás referidos; consultadoria 

prof issional em negócios comerciais; serviços de 

assessoria para gestão de negócios; serviços de lojas 

de vendas a retalho relacionados com produtos de 

consumo, al imentos e bebidas, ingredientes para 

comidas e bebidas, serviços de lojas de vendas a 

reta lho relac ionados com ser v iços de log íst ica; 

compi lação de i n for mações em bases de dados 

informáticas; compilação de informações comerciais 

e de negóc ios em bases de dados i n for mát icas; 

gestão de inventários; compilação informatizada 

de listas de encomendas; especialistas em eficiência 

empresarial; recrutamento de pessoal; agências de 

importação-exportação; atendimento de pedidos 

(receber e processar pedidos para terceiros); serviços 

de encomendas onl ine; serv iços de encomendas 

telefónicas; serviços de catálogos por correspondência; 

pesqu isa (invest igação) de market ing; pesqu isa 

de negóc ios (comerc ia i s); a ná l i ses de preço de 

custo; monitor ização de preços de mercado para 

terceiros; informação de negócios; fornecimento 

de informações comerciais através de um sítio web; 

serviços de trabalhos administrativos (funções de 

escritórios); distribuição de amostras; serviços de 

compras online; assistência em gestão (outsourcing); 

consultadoria em gestão de pessoal; processamento 

ad m i n i s t rat ivo de orden s, ag r upa mento, pa ra 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos consumidores comparar e adquirir 

comodamente esses produtos a partir de um catálogo 

de mercadorias gerais por correspondência ou por 

meios de telecomunicações, e através de uma loja de 

desconto; promoção de vendas para terceiros; serviços 

de vendas, promocionais e de marketing; relações 

públ icas; compra de bens e serviços em nome de 

terceiros; aluguer de espaços publicitários; serviços de 

secretariado; promoção de produtos e serviços através 

de patrocínios de eventos desportivos; angariação 

de patrocínios; difusão de materiais publicitários; 

serviços de distribuição relacionados com produtos 

de consumo, alimentos e bebidas, ingredientes para 

comidas e bebidas; todos incluídos na classe 35.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja e cinzento como 

elementos da marca, como se apresenta na imagem.

[300]  Prioridade : 2022/03/10  Hong Kong, 

China N.º 305902272

[210]  N.º : N/200636

[220]  Data de pedido : 2022/08/19

[730]  Requerente : Kerry Logistics Network Limited

  Endereço : 16/F Kerry Cargo Centre, 55 Wing 

Kei Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Organização de recolha, entrega, 

a r m a z en a mento e t ra n sp or te de do c u mento s, 

e mb a l a ge n s, f r e t e s e e n c o m e n d a s a t r avé s d e 

transportadoras terrestres e aéreas; fornecimento 

de d i reç ões de c onduç ão pa ra f i n s de v iagem; 

serviços de entrega de mensagens ou de mercadorias; 

serviços de correio expresso e de transporte expresso 

de mensagens e mercador ias, correspondências, 

emba lagens, enc omendas, docu mentos, ca r ta s, 

impressos e mater ia is, f retes e ar t igos de va lor; 

re c ol ha, t ra n spor te e ent rega de men sagen s e 

m er c a d o r i a s, c o r re s p o nd ên c i a s, e mb a l a gen s, 

enc omenda s, do cu mento s, c a r t a s, i mpres so s e 

materiais, fretes e valores, máquinas e equipamentos 

por via aérea, marítima e terrestre; planeamento 

informatizado de distr ibuição relacionados com 

transportes; entrega de mercador ias; entrega de 

mercador ias por correspondência; expedição de 

mercador ia s; c or retagem de f retes; t ra nspor te 
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aéreo; transporte ferroviário; transporte por barcos; 

t ranspor te rodov iár io; t ranspor te de barcaças; 

transporte automóvel; transporte marítimo; transporte 

fluvial; fornecimento de informações sobre transportes 

e armazenamento através de redes informáticas 

g loba i s; orga n i zação de v iagens, t ra nspor tes e 

in for mações para os mesmos, todos for nec idos 

online a partir de uma base de dados informática 

ou da Internet; transporte; serv iços de reboque; 

emba lagem e a r ma zena mento de merc ador ia s; 

organização de viagens; organização de distribuição 

e entrega de mercadorias, materiais e carga; serviços 

de estacionamento; reservas de transporte; aluguer 

de contentores de armazenamento; informações 

de armazenamento; in formações de transpor te; 

a lug uer de veícu los; ser v iços de a r ma zenagem 

(warehousing); embrulho de mercadorias; transportes 

inter-lojas (in-store); colocação de mercador ias 

nas pratelei ras de lojas; ser v iços de assessor ia, 

informações e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; serviços de localização 

de va gõ e s de c a rga at ravé s de c omput adore s; 

ser v iç os de gest ão de a r ma zén s (ent repostos); 

aluguer de armazéns (entrepostos); fornecimento 

de instalações de depósitos em entreposto ou na 

alfândega; serviços de armazenamento (storage); 

armazenamento de mercadorias, correspondências, 

emba lagens, enc omendas, docu mentos, ca r ta s, 

impressos e materiais, fretes e valores; transporte 

e entrega de produtos de consumo, a l imentos e 

bebidas encomendados on l ine ou por meios de 

telecomunicações; serviços de fretes rodoviários; 

s e r v i ç o s d e f r e t e s m a r í t i m o s; c o r r e t a ge m d e 

navios, fretes e transportes; transporte marítimo 

de mercadorias; serviços de transporte aéreo de 

mercadorias; expedição de mercadorias por via aérea; 

serviços de transporte de carga aérea internacional; 

car regamento de f retes aéreos; organ i zação de 

transporte de carga aérea; logística de cadeias de 

abastecimento e logística inversa, nomeadamente, 

armazenamento, transporte e entrega de documentos, 

embalagens, matérias-primas, e outros fretes para 

terceiros por via aérea, ferroviária, marítima ou por 

camião; consignação consolidada (transporte colectivo 

de mercadorias) e colecta de cargas mistas; transportes 

de carga consolidada com suporte de tecnologias de 

informação (TI); embalagem e acondicionamento 

de merc ador ia s pa ra t ra n spor te ou ex ped iç ão 

consol idada; serviços de embarque consol idado; 

cumprimento de encomendas (entrega de encomendas 

a clientes para outros); todos incluídos na classe 39.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja e cinzento como 

elementos da marca, como se apresenta na imagem.

[300]  Prioridade : 2022/03/10  Hong Kong, 

China N.º 305902272

[210]  N.º : N/200647

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : Atelier Luxury Group, LLC

  Endereço : 1330 Channing Street, Los Angeles 

CA 90021, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

N F T N F T
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/278,864

[210]  N.º : N/200648

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : Atelier Luxury Group, LLC

  Endereço : 1330 Channing Street, Los Angeles 

CA 90021, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/278,864

[210]  N.º : N/200649

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : Atelier Luxury Group, LLC

  Endereço : 1330 Channing Street, Los Angeles 

CA 90021, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

N F T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/278,864

[210]  N.º : N/200650

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : Atelier Luxury Group, LLC

  Endereço : 1330 Channing Street, Los Angeles 

CA 90021, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

N F T N F T



18660    51   2022  12  21 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/278,869

[210]  N.º : N/200651

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : Atelier Luxury Group, LLC

  Endereço : 1330 Channing Street, Los Angeles 

CA 90021, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/278,869

[210]  N.º : N/200652

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : Atelier Luxury Group, LLC

  Endereço : 1330 Channing Street, Los Angeles 

CA 90021, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

N F T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/278,869

[210]  N.º : N/200653

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : Atelier Luxury Group, LLC

  Endereço : 1330 Channing Street, Los Angeles 

CA 90021, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

 (NFT)  NFT 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/278,855

[210]  N.º : N/200654

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : Atelier Luxury Group, LLC

  Endereço : 1330 Channing Street, Los Angeles 

CA 90021, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/278,855

[210]  N.º : N/200655

[220]  Data de pedido : 2022/08/22

[730]  Requerente : Atelier Luxury Group, LLC

  Endereço : 1330 Channing Street, Los Angeles 

CA 90021, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

N F T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/278,855

[210]  N.º : N/200904

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

[730]  Requerente : 

 KIWINUKA HEALTH LIMITED

  Endereço : 

175 , 8052

 175 Mays Road, St Albans, Christchurch 8052, NZ

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200905

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

[730]  Requerente : 

 KIWINUKA HEALTH LIMITED

  Endereço : 

175 , 8052

 175 Mays Road, St Albans, Christchurch 8052, NZ

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200906

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

[730]  Requerente : 

 KIWINUKA HEALTH LIMITED

  Endereço : 

175 , 8052

 175 Mays Road, St Albans, Christchurch 8052, NZ

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200909

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

[730]  Requerente : 

 KAHATEC NZ LIMITED

  Endereço : 

175 , 8052

 175 Mays Road, St Albans, Christchurch 8052, NZ

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201070

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

[730]  Requerente : PT ABC KOGEN DAIRY

  Endereço : Gedung Menara Imperium Lantai 17 

Suite C Jalan Hr. Rasuna Said Kav. 1, Kel. Guntur, 

Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia

  Nacionalidade :  Indonésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P ro duto s : Q uei jo; m a nt e iga; m a rga r i n a; 

leite seco; leite condensado; nata (láctea); leite 

en latado; leite de c reme completo; sobremesas 

feitas principalmente de leite; bebidas lácteas, onde 

predomina o leite; leite e produtos lácteos; leite em pó; 

bebidas à base de produtos lácteos; iogurte; produtos à 

base de leite; leite de café com gengibre em pó

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201071

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

[730]  Requerente : PT ABC KOGEN DAIRY

  Endereço : Gedung Menara Imperium Lantai 17 

Suite C Jalan Hr. Rasuna Said Kav. 1, Kel. Guntur, 

Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia

  Nacionalidade :  Indonésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; café instantâneo; bebidas à base 

de café; misturas de café; bebidas de café com leite; 

chá; bebida à base de chá; chá instantâneo; saquetas 

de chá não medicinais; chás embalados (sem ser para 

uso medicinal); aromas de café; preparações com 

uma base de café, chá e cacau; chocolate; bebidas à 

base de chocolate; bebidas de chocolate com leite; 

gelados (sorvetes); aromas, não sendo óleos essenciais; 

gelados alimentares; pudins; pudins feitos de açúcar, 

ovos e leite; maionese; bombons (doçaria); creme 

inglês, preparações à base de cereais; snacks à base de 

cereais; iogurte gelado (gelados alimentares); pós para 

fazer gelados; pudins de sobremesa (confeitaria).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201072

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

[730]  Requerente : PT ABC KOGEN DAIRY

  Endereço : Gedung Menara Imperium Lantai 17 

Suite C Jalan Hr. Rasuna Said Kav. 1, Kel. Guntur, 

Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia
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  Nacionalidade :  Indonésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : Bebidas sem á lcool; bebidas de 

fruta; sumos de fruta; xaropes (para fazer bebidas); 

néctares de frutas, sem álcool; concentrados de fruta; 

bebidas de frutas, não alcoólicas; mosto de uvas, 

não fermentado; sumos vegetais (bebidas); sorvetes 

(bebidas); sumos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201366

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : C omput adore s; c omput adore s 

ma nua i s; c omput adores t abletes; ha rdwa re de 

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

t e le c omu n ic aç ão; t e lefone s movéi s; t e lefone s 

inteligentes; dispositivos de comunicação sem fios para 

fornecimento de acesso à Internet e envio, recepção, e 

t ra nsm is são de dados, i magens, áud io, v ídeo e 

conteúdo multimédia; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis para o fornecimento de acesso à Internet e 

envio, recepção, e armazenamento de chamadas 

telefónicas, mensagens de voz, correio electrónico, 

dados, imagens, áudio, vídeo, e conteúdo multimédia; 

hardware de computador vestíveis; computadores 

vest íveis; d isposit ivos de rastreio de activ idades 

vestíveis; relógios inteligentes; anéis inteligentes; 

óculos inteligentes; aparelhos de telecomunicação em 

f o r m a d e j o a l h a r i a ;  p u l s e i r a s  c o n e c t á v e i s 

[instrumentos de medida]; capacetes; aparelhos de 

transmissão e reprodução de som; altifalantes de 

áudio; altifalantes inteligentes; concentradores de 

s i stemas de domót ica (home automat ion hubs); 

concentradores de sistemas de domótica (smart home 

hu b s); a p a r e l h o s d e r e c o n h e c i m e nt o d e vo z; 

microfones; assistentes digitais pessoais; auriculares 

(earbuds); auriculares (earphones); auscultadores 

(headphones); auscultadores (headsets); auriculares 

para comunicação remota; almofadas auriculares para 

auscultadores; d isposit ivos de d i fusão de meios 

digitais; descodificador de televisão; hardware de 

computador para transmitir e permitir a visualização 

de áudio, vídeo, televisão, filmes, imagens digitais e 

outros conteúdos mult imédia; leitores de l ivros 

electrónicos; aparelhos de comunicação em rede; 

leitores multimédia portáteis; dispositivos periféricos 

para computadores; dispositivos periféricos para 

c omputadores, telefones i ntel igentes, relóg ios 

inteligentes, óculos inteligentes, anéis inteligentes, 

altifalantes inteligentes, concentradores de sistemas de 

domótica, auscultadores (headphones), auriculares, 

auscultadores (headsets), televisões, dispositivos 

electrónicos digitais de mão, e leitores de áudio e 

v ídeo; per i fér icos para uso com computadores, 

telefones inteligentes, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, anéis inteligentes, altifalantes inteligentes, 

c o n c e n t r a d o r e s  d e  s i s t e m a s  d e  d o m ó t i c a , 

auscultadores (headphones), televisões, descodificador 

de televisão, dispositivos electrónicos digitais de mão, 

e leitores de áudio e vídeo; auscultadores de realidade 

v i r t u a l, ó c u lo s d e p rot e c ç ão, ó c u lo s ó pt i c o s, 

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

auscultadores de realidade aumentada, óculos de 

p r o t e c ç ã o,  ó c u l o s  ó p t i c o s ,  c o n t r o l a d o r e s , 

telecomandos e monitores; periféricos vestíveis para 

jogar jogos de vídeo; controladores para utilização 

com conteúdo multimédia digital interactivo; óculos 

3D; óculos; óculos ópticos; óculos de sol; vidro óptico; 

artigos ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; 

lentes ópticas; estojos para óculos; cordões para 

óculos; armações para óculos; lentes para óculos; 

lentes de contacto; recipientes para lentes de contacto; 

lentes correctoras; artigos oculares; instrumentos 

contendo ar t igos ocu lares; monitores de v ídeo; 

monitores de computador; ecrãs de visual ização; 

aparelhos de visualização de vídeo para fixação à 

cabeça; ecrãs de visual ização viáveis; televisões; 

receptores e monitores de televisão; ecrãs tácteis 

interactivos; interfaces para computadores, telefones 

inteligentes, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

televisões, e dispositivos electrónicos digitais de mão; 

ecrãs electrónicos de visualização para computadores, 

telefones inteligentes, relógios inteligentes, óculos 

intel igentes, televisões, dispositivos electrónicos 

digitais de mão, e leitores de áudio e vídeo; teclados; 

ratos; tapetes de rato; impressoras para computadores; 
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ca neta pa ra computador; ca netas elec t rón icas; 

dispositivos de localização sem fios para localizar 

artigos; etiquetas electrónicas para mercadorias; 

dispositivos, leitores, etiquetas, cartões, e autocolantes 

c o m N F C; c a r t õ e s i n t e l i g e nt e s; p u l s e i r a s d e 

identificação codificadas; cartões chave codificados; 

dispositivos de chave electrónica sendo aparelho de 

controlo remoto; per i fér icos para computadores 

uti l izados para local izar, monitorizar e local izar 

artigos; câmaras; câmaras para telemóveis; lentes para 

câmaras de telemóveis intel igentes; f lashes para 

telemóveis intel igentes; ch ipes de computador; 

circuitos integrados; aparelhos de identif icação e 

autenticação biométr ica; máquinas de exame de 

impressões digitais; aparelhos de reconhecimento 

fac ia l; d ig i t a l i zadores de i mpres sões d ig it a i s; 

d i g i t a l i z a d o r e s b i o m ét r i c o s; d i g i t a l i z a d o r e s 

b i o m ét r i c o s d e í r i s; fe c h a d u r a s b i o m ét r i c a s; 

telec oma ndos pa ra c ont rolo de c omputadores, 

telemóveis, periféricos vestíveis, relógios inteligentes, 

a l t i f a l a nt e s i nt e l i gent e s, ó c u lo s i nt e l i gent e s, 

a u s c u l t a d o r e s  (e a r p h o n e s),  a u s c u l t a d o r e s 

(headphones), auscultadores (headsets), leitores de 

áudio e vídeo, televisões, descodificador de televisão, 

dispositivos electrónicos digitais de mão, leitores de 

áudio e vídeo, e sistemas de entretenimento doméstico; 

unidades de disco; discos r ígidos; dispositivos de 

memória de computador; aparelhos de armazenamento 

de dados; aparelho de processamento de dados; 

ímanes; robots humanóides com inteligência artificial; 

conversores analógico-digitais; servidores de Internet; 

dispositivos de codificação e descodificação; fichas de 

segurança; digitalizadores 3D; digitalizadores digitais 

de entrada e saída; transmissores e receptores de 

rádio; sistema de posicionamento global (aparelho 

GPS); interfaces de utilizador para computadores de 

bordo de veículos motorizados; aparelho de navegação 

pa ra veícu los; k it s mãos-l iv res pa ra telefones; 

aparelhos de a f i xação de cabeça para veícu los; 

suportes de telefones para automóveis; painéis de 

instrumentos adaptados ao suporte de telemóveis e 

telefones inteligentes; aparelhos áudio para veículos 

motorizados; aparelhos de comando e reconhecimento 

de voz; aparelhos de navegação por satélite; aparelhos 

de comunicação por satél ite; equipamento para 

recepção, processamento e transmissão de voz, vídeo, 

dados e informação de localização através de satélites; 

bater ia s e lé c t r i c a s pa ra ve íc u lo s; e s t aç õ e s de 

carregamento para veículos eléctricos; aparelhos de 

entrada e ignição de veículos sem chave; peças e 

acessór ios para computadores, per i fér icos para 

computadores, d isposit ivos electrónicos móveis, 

telefones móveis, telefones intel igentes, relógios 

i nt e l i gent e s, ó c u lo s i nt e l i gent e s, a l t i f a l a nt e s 

inteligentes, concentradores de sistemas de domótica 

(s m a r t h o m e hu b s), a u r i c u l a r e s (e a r p h o n e s), 

auscultadores (earbuds), auscultadores (headphones), 

auscultadores (headsets), leitores áudio e visuais e 

hardware vestíveis; baterias; baterias solares; baterias 

recarregáveis; carregadores de baterias; carregadores 

de energia portáteis; carregadores de bateria sem fios; 

c a r r eg a d o r e s d e b a t e r i a p a r a c o m p ut a d o r e s, 

periféricos de computadores, telemóveis, telefones 

inteligentes, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

altifalantes inteligentes, concentradores de sistemas de 

d o m ó t i c a (s m a r t h o m e h u b s), a u s c u l t a d o r e s 

(earphones), auriculares (earbuds), auscultadores 

(headphones), auscultadores (headsets), dispositivos 

electrónicos digitais de mão, e leitores áudio e visuais; 

carregadores sem fios para computadores, periféricos 

para computadores, telemóveis, telefones inteligentes, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, altifalantes 

inteligentes, concentradores de sistemas de domótica 

(sma r t home hubs), auscu ltadores (ea r phones), 

auriculares (earbuds), auscultadores (headphones), 

auscultadores (headsets), dispositivos electrónicos 

digitais de mão, e leitores áudio e visuais; aparelhos de 

carregamento para computadores, periféricos para 

computadores, telemóveis, telefones intel igentes, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, altifalantes 

inteligentes, concentradores de sistemas de domótica 

(sma r t home hubs), auscu ltadores (ea r phones), 

auriculares (earbuds), auscultadores (headphones), 

auscultadores (headsets), dispositivos electrónicos 

digitais de mão, e leitores áudio e visuais; tapetes e 

e s t o j o s  d e  c a r r e g a m e n t o  a d a p t a d o s  p a r a 

computadores, periféricos de computador, telemóveis, 

smartphones, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

auscultadores (earphones), auriculares (earbuds), 

auscultadores (headphones), auscultadores (headsets), 

dispositivos electrónicos digitais de mão, e leitores 

áudio e visuais; adaptadores de energia; conectores 

eléctricos e electrónicos, acopladores, fios, cabos, 

c a r regadores, docas, estaç ões de ac oplagem, e 

adaptadores para ut i l i zação com computadores, 

periféricos de computador, dispositivos electrónicos 

vestíveis, telemóveis, concentradores de sistemas de 

d o m ó t i c a (s m a r t h o m e h u b s), a u s c u l t a d o r e s 

(e a r p h o n e s),  a u s c u l t a d o r e s  (h e a d p h o n e s), 

auscultadores (headsets), leitores de áudio e vídeo, 
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televisores, e descodificador de televisão; carregadores 

para baterias eléctricas; carregadores para cigarros 

electrónicos; suportes para monitores de computador, 

periféricos de computador, computadores tablete, 

c omputadores por tátei s, telemóvei s, telefones 

inteligentes, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

altifalantes inteligentes, concentradores de sistemas de 

d o m ó t i c a (s m a r t h o m e h u b s), a u s c u l t a d o r e s 

(earphones), auscultadores (headphones), televisores, 

descodificador de televisão, aparelhos electrónicos 

digitais de mão, e leitores de áudio e vídeo; sacos, 

capas, estojos, bolsas, correias, cordões e suportes 

para computadores, periféricos para computadores, 

telemóveis, telefones inteligentes, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, anéis inteligentes, altifalantes 

inteligentes, concentradores de sistemas de domótica 

(sma r t home hubs), auscu ltadores (ea r phones), 

auriculares (earbuds), auscultadores (headphones), 

auscultadores (headsets), dispositivos electrónicos 

digitais de mão, e leitores de áudio e vídeo; protectores 

de ecrã para monitores de computador, ecrãs de 

computador, telemóveis, telefones inteligentes, relógios 

i ntel igentes, ócu los i ntel igentes, telev i sores, e 

dispositivos electrónicos digitais de mão; películas 

protectoras para computadores, telemóveis, telefones 

inteligentes, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

televisores, e dispositivos electrónicos digitais de mão; 

braços extensíveis utilizados como acessórios para 

telefones inteligentes; lentes para autofotos; anéis 

l u m i n o s o s p a r a t i r a r s e l f i e s c o m t e l e m óve i s 

inteligentes, computadores, computadores portáteis, e 

computadores tablete; almofadas de refrigeração para 

computadores por táteis; hardware para uso em 

sistemas de domótica, incluindo iluminação, aparelhos, 

aquecimento e ar condicionado, campainhas de porta 

e a larmes de segurança; aparelhos electrónicos 

activados por voz e aparelhos de reconhecimento de 

voz para controlo de dispositivos electrónicos de 

c on su mo e s i s t em as re s idenc i a i s; s i s t em a s de 

c l i mat i zação que consi stem em d isposit ivos de 

controlo de aquecimento; termóstatos; monitores, 

sensores e comandos para aparelhos e sistemas de ar 

condicionado, aquecimento e ventilação; aparelhos de 

c o nt r o l o d e i l u m i n a ç ã o; t o m a d a s e l é c t r i c a s; 

interruptores eléctr icos e electrónicos; a larmes, 

sensores de alarme, e sistemas de monitorização de 

alarme; detectores de fumo e monóxido de carbono; 

fechaduras e fechos eléctricos e electrónicos para 

portas e janelas; teclados e controlos eléctricos e 

electrónicos para portas de garagem; aparelhos e 

sistemas de segurança e v ig i lância residencia is; 

software informático; software informático para 

instalação, configuração, funcionamento e controlo de 

computadores, periféricos de computador, telefones 

inteligentes, relógios inteligentes, anéis inteligentes, 

a n é i s i n t e l i g e nt e s, a l t i f a l a n t e s i n t e l i g e nt e s, 

concentradores de sistemas de domótica (smart home 

hubs), auscultadores (earphones), auscultadores 

(headphones), auscultadores (headsets), dispositivos 

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

descodificador de televisão, leitores de áudio e vídeo, e 

sistemas de entretenimento doméstico; software de 

r e c o n h e c i m e n t o  d e  g e s t o s ;  s o f t w a r e  d e 

reconhecimento de voz; software de reconhecimento 

de imagens; sof tware de reconhecimento fac ia l; 

software de identificação biométrica; software de 

desenvolvimento de aplicações; software informático 

para utilização como interface de programação de 

aplicações (API) para a construção de aplicações de 

software; software para processamento, transmissão e 

exibição de texto, dados, imagens, áudio, conteúdo 

audiovisual e outros conteúdos multimédia; software 

para envio e recepção de mensagens electrónicas, 

alertas, notificações e lembretes; software para jogos 

de computador; programas de jogos de vídeo; software 

de realidade virtual; software de realidade aumentada; 

software para navegação em ambientes de realidade 

v i r t u a l e rea l id ade au ment ad a; sof t wa re pa ra 

utilização em computadores, dispositivos móveis e 

telefones móveis para proporcionar experiências de 

real idade virtual e real idade aumentada; artigos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas 

informáticos com electrónica, auscultadores, óculos, 

vestuár io, ca lçado, ar t igos de chapelar ia, jóias, 

cosméticos, bebidas, equipamento desportivo, veículos 

e brinquedos para utilização em mundos virtuais em 

linha; software informático para fornecer informação 

geográfica, mapas interactivos e imagens de satélite e 

aéreas; carteiras electrónicas descarregáveis; software 

informático para facil itar transacções comerciais 

através de dispositivos de telecomunicações móveis; 

ficheiros áudio, ficheiros de imagem, ficheiros de vídeo, 

f i c h e i r o s d e mú s i c a e c o nt eú d o s mu l t i m é d i a 

descarregáveis; gravações áudio e visuais, podcasts, 

livros, publicações periódicas, gravações musicais, 

filmes, filmes e programas de televisão descarregáveis; 

protectores de ecrã descarregáveis para computadores, 

t e l e fo n e s, e r e l ó g i o s i n t e l i ge nt e s; e m o t i c o n s 

descarregáveis; gráficos de computador descarregáveis; 

to que s de c h a m ad a de s c a r regáve i s; font e s de 
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caracteres t ipográf icos descarregáveis; agendas 

electrónicas; aparelhos de controlo de franquias; 

ca ixas registadoras; mecanismos para aparelhos 

operados por moedas; máquinas de ditar; marcadores 

de bainha; máquinas de votação; máquinas de selecção 

de prémios; hologramas; máquinas de fax; aparelhos e 

instrumentos de pesagem; instrumentos de medidas; 

quadros electrónicos de avisos; aparelhos de medição; 

wafers de silício; filamentos condutores de luz [fibras 

ópt icas]; pára-ra ios; aparelhos de ionização não 

destinados ao tratamento do ar ou da água; extintores 

de i nc ênd io; apa rel hos de rad iolog ia pa ra f i ns 

i ndu s t r i a i s; d e s en ho s a n i m a d o s; en s a i a d ore s 

[aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para cães; 

í m a ne s d e c or at ivo s; ve d a ç õ e s e le c t r i f i c a d a s; 

retardadores portáteis de automóveis telecomandados; 

apitos desportivos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/12  Jamaica

N.º 86948

[210]  N.º : N/201367

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

[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 : Concepção e desenvolvimento de 

hardware, software e perifér icos de computador; 

concepção e desenvolvimento de hardware, software e 

per i fér ic o s de rea l idade v i r t ua l e au ment ada; 

consultor ia na concepção e desenvolv imento de 

hardware e periféricos de computador; concepção e 

desenvolvimento de vídeo e jogos de computador; 

concepção e desenvolvimento de bases de dados de 

computadores; concepção e desenvolv imento de 

sof tware de jogos de computador e sof tware de 

real idade v i r tual e aumentada; programação de 

c o m p u t a d o r e s; s e r v i ç o s d e p r o g r a m a ç ã o d e 

computadores para a criação de vídeos e jogos de 

r e a l i d a d e v i r t u a l e a u m e n t a d a; s e r v i ç o s d e 

programação de computadores, nomeadamente, 

c r i aç ão de c ont eúdo s pa ra mu ndo s v i r t u a i s e 

plataformas tridimensionais; concepção de software 

i n for mát ico; a ná l i se de s i s temas i n for mát icos; 

concepção de sistemas informáticos; concepção gráfica 

informática; serviços de programação informática para 

tratamento de dados; desenvolvimento de plataformas 

informáticas; desenvolvimento de software no âmbito 

da publicação de software; serviços de engenharia de 

software para tratamento de dados; redacção de 

código informático; consultor ia em intel igência 

arti f icial; consultoria em segurança informática; 

consultoria em software informático; consultoria em 

tecnologia informática; consultoria no domínio da 

poupança de energia; consultoria no domínio das 

bases de dados; consultoria tecnológica; investigação 

tecnológica; consultoria em segurança de redes de 

telecomunicações; consultor ia em tecnologia de 

telecomunicações; consultor ia em concepção de 

web s ite s; c on su ltor ia em seg u ra nç a de d ado s; 

consultoria em tecnologia da informação; consultoria 

em segurança na Internet; criação e concepção de 

índices de informação baseados em websites para 

terceiros; criação e manutenção de websites para 

t e r c e i r o s ;  f o r n e c i m e n t o  d e  s o f t w a r e  n ã o 

desc a r regávei s; sof t wa re c omo ser v iç o (SaaS); 

plataforma como serviço (PaaS); infra-estrutura como 

serviço (IaaS); fornecedor de serviços de aplicação 

(ASP); fornecimento de software de desenvolvimento 

de aplicação não descarregáveis; fornecimento de 

s o f t w a r e  n ã o d e s c a r r e g á v e i s  u t i l i z a d o n o 

desenvolvimento de outras aplicações de software; 

fornecimento de software não descarregáveis para 

instalação, configuração, funcionamento e controlo de 

computadores, periféricos de computador, telefones 

inteligentes, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

a n é i s i n t e l i g e nt e s, a l t i f a l a n t e s i n t e l i g e nt e s, 

concentradores de sistemas de domótica (smart home 

h u b s), a u r i c u l a r e s (e a r b u d s), a u s c u l t a d o r e s 

(headphones), auscultadores (headsets), dispositivos 

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

descodificador de televisão, leitores de áudio e vídeo, e 

sistemas de entretenimento doméstico; fornecimento 

de software não descarregável utilizado para processar 

comandos de voz e criar respostas áudio a comandos 

de voz; fornecimento de software não descarregável 

para permitir a utilização de um telemóvel em mãos 

livres através do reconhecimento de voz; fornecimento 

de software não descarregável de reconhecimento de 

gestos; fornecimento de software de identificação de 

impressões digitais não descarregáveis; fornecimento 

d e s o f t w a r e d e r e c o n h e c i m e n t o d e v o z n ã o 

de s c a r regáve i s; for ne c i mento d e s o f t wa re d e 

reconhecimento de imagens não descarregáveis; 
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fornecimento de software de reconhecimento facial 

não descarregáveis; fornecimento de software de 

ident i f i c a ç ão b iomét r i c a n ão de s c a r regáve i s; 

fornecimento de software não descarregáveis para 

processamento, transmissão e exibição de texto, dados, 

i magens, áud io, conteúdo aud iov i sua l e out ros 

conteúdos multimédia; fornecimento de software não 

descarregáveis para envio e recepção de mensagens 

elect rón icas, a ler tas, not i f icações e lembretes; 

fornecimento de software não descarregáveis de jogos 

de computador e de vídeo; fornecimento de software 

não descarregáveis de realidade virtual; fornecimento 

d e s o f t wa re n ão d e s c a r reg áve i s d e re a l id a d e 

a u m e n t a d a ;  f o r n e c i m e n t o d e s o f t w a r e n ã o 

descarregáveis para uti l ização em computadores, 

d i sposit ivos móveis e telemóveis para for necer 

ex p er iênc ia s de rea l id ade v i r t u a l e rea l id ade 

aumentada; fornecimento de software informático não 

descarregáveis para fornecer informação geográfica, 

mapas interactivos e imagens de satélite e aéreas; 

f o r n e c i m e n t o d e s o f t w a r e i n f o r m á t i c o n ã o 

descarregáveis para facilitar transacções comerciais; 

fornecimento de software de carteira electrónica não 

descarregáveis; fornecimento de software em linha não 

descarregáveis para os uti l izadores transfer irem 

dinheiro electronicamente; serviços de fornecimento 

de ficheiros áudio, ficheiros de imagem, ficheiros de 

vídeo, ficheiros de música e conteúdos multimédia não 

descarregáveis; fornecimento de gravações áudio e 

v i s u a i s n ão d e s c a r reg áve i s, p o d c a s t s, l i v ro s, 

publicações periódicas, gravações musicais, filmes 

cinematográficos, filmes e programas de televisão; 

fornecimento de sistemas informáticos virtuais através 

da computação em nuvem; serviços de computação em 

nuvem; s er v i ç o s d e du pl i c a ç ão d e p rog r a m a s 

i n for mát icos; conversão de prog ra mas e dados 

informáticos (que não a conversão física); serviços de 

encriptação de dados; armazenamento electrónico de 

dados; backup de dados fora do local; alojamento de 

aplicações multimédia e interactivas; instalação de 

software de computador; manutenção de software de 

computador; actualização de software de computador; 

serviços de apoio técnico, diagnóstico e resolução de 

problemas de hardware e software de computador, e 

serviços de help desk de computador; monitorização 

de s i stemas de computador por acesso remoto; 

monitorização de sistemas informáticos para detecção 

de acesso não autor izado ou v iolação de dados; 

monitorização de sistemas informáticos para detecção 

de ava r ia s; ser v iç os de protec ção c ont ra v í r us 

informáticos; recuperação de dados informáticos; 

a lojamento de ser v idores; a lojamento de s ít ios 

informáticos na rede; serviços de desbloqueio de 

telemóveis; serviços de autenticação de utilizadores 

para aplicações de software em linha; serviços de 

autenticação de utilizadores utilizando tecnologia para 

transacções de comércio electrónico; disponibilização 

de um sít io na rede que permite aos uti l izadores 

v i s u a l i z a r e d e s c a r reg a r l i v ro s e l e c t ró n i c o s, 

publicações e outros documentos; organização do 

conteúdo da informação fornecida através de uma rede 

informática global e outras redes electrónicas e de 

comunicações de acordo com as preferências dos 

utilizadores; serviços de previsão do tempo; criação de 

uma comunidade on-line para utilizadores registados 

para formar comunidades virtuais; serviços de testes 

virtuais de novas concepções de produtos utilizando 

simulações informáticas; fornecimento de informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com a 

compensação de carbono; fornecimento de informação 

relacionada com tecnologia informática; fornecimento 

de i n for m aç ão re lac ion ad a c om prog ra m aç ão 

informática; fornecimento de informação relacionada 

com prog ra mas i n for mát icos; for nec i mento de 

informações sobre hardware e software informático 

em linha; serviços científicos e tecnológicos; serviços 

de análise e investigação industrial; investigação 

méd ica; for nec i mento de u m s ít io na rede com 

tecnologia que permite aos uti l izadores carregar, 

armazenar, partilhar, ver e publicar imagens, áudio, 

vídeos, revistas em linha, blogs, podcasts e conteúdos 

multimédia; serviços de cartografia; fornecimento de 

in formação geográf ica; fornec imento de mapas 

geográficos em linha não descarregáveis; aluguer de 

computadores; aluguer de hardware e periféricos 

informáticos; aluguer de software informático; aluguer 

de insta lações de centros de dados; a luguer de 

s e r v i d o r e s w e b; m i n e r a ç ã o d e c r i p t o m o e d a; 

monitorização electrónica da actividade dos cartões de 

crédito para detectar fraudes através da Internet; 

m o n i t o r i z a ç ão e le c t ró n i c a d e i n fo r m a ç ão d e 

ident i f i c aç ão p e s s oa l pa ra det e c t a r roub o de 

i d e n t i d a d e  v i a  I n t e r n e t ;  i n v e s t i g a ç ã o  e 

desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

i n v e s t i g a ç ã o  n o  c a m p o  d a  t e c n o l o g i a  d e 

t e le c o mu n ic a ç õ e s; i nve s t i ga ç ão no c a mp o d a 

tecnologia de inteligência artificial; fornecimento de 

motores de bu sc a pa ra a I nter net; ser v iç o s de 

autenticação de utilizadores utilizando tecnologia de 

cadeia de blocos; inspeção técn ica de veícu los; 
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controlo de qualidade; investigação química; ensaios 

cl ínicos; desenho industrial; design de interiores; 

design de moda; autenticação de obras de arte; design 

de artes gráficas; semeadura de nuvens; análise da 

caligrafia [grafologia]; aluguer de contadores para o 

registo do consumo de energia; pesagem de carga para 

terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/12  Jamaica

N.º 86948

[210]  N.º : N/201368

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware de computadores; circuitos 

integrados; chips de computador.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e  :  2 0 2 2 / 0 7 / 1 3  

Listenstaine N.º 2022-530

[210]  N.º : N/201419

[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 : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201420

[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 : 25

[511]  Produtos : T

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201421

[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 : 28

[511]  P rodutos : 

理

糖

車

類

輪 不 輪

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201436

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P r o d u t o s : C o m p u t a d o r e s; h a r d w a r e d e 

computadores; hardware de computador utilizável; 

computadores portáteis; aparelhos e instrumentos 

de telecomunicações; telefones; telemóveis; telefones 

inteligentes; dispositivos de comunicação sem fios para 

transmissão de voz, dados, imagens, áudio, vídeo, e 

conteúdo multimédia; aparelhos de comunicação para 

redes; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis 

capazes de proporc ionar acesso à internet para 

enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, 

correio electrónico e outros dados digitais; relógios 

inteligentes; rastreadores utilizáveis para actividades 

físicas; software de computador; software informático 

para instalação, configuração, operação ou controle 

de dispositivos móveis, telefones móveis, dispositivos 

utilizáveis, computadores, periféricos de computador, 

codif icadores / descodif icadores (set-top boxes), 

televisões, e leitores de áudio e vídeo; software para o 

desenvolvimento de programas informáticos; software 

de jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia pré-gravado descarregável; dispositivos 

periféricos de computador; dispositivos periféricos 

para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

i nte l igente s, ó c u lo s i nte l igente s, au r ic u la re s, 

auscultadores, codificadores / descodificadores (set-

-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

periféricos de computador portáteis; periféricos de 

computador utilizáveis para uso com computadores, 

t e lemóvei s; d i s p o s i t ivo s e le c t rón ic o s móvei s, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; acelerómetros; 

altímetros; aparelhos para medição de distâncias; 

aparelhos para gravação de distâncias; pedómetros; 

aparelhos para medição da pressão; indicadores 

de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs de 

exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos 

elec t rón ic os móvei s, d i spos it ivos elec t rón ic os 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

televisões, e leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, dispositivos 

elec t rón ic os móvei s, d i spos it ivos elec t rón ic os 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

televisões, e leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

aparelhos para gravar e reproduzir sons; leitores e 

gravadores digitais de áudio e vídeo; altifalantes; 

amplificadores e receptores de áudio; aparelhos de 

gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares; 

auscultadores; microfones; rádios; transmissores 

e receptores de rádio; aparelhos de sistemas de 

posic iona mento g loba l (GPS); i nst r u mentos de 

navegação; apa rel hos de cont rolo remoto pa ra 

controlar computadores, telemóveis, dispositivos 

elec t rón ic os móvei s, d i spos it ivos elec t rón ic os 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, 

a lt i fa la ntes, a mpl i f ic adores, s i s tema s teat ra i s 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, 

televisões, a lt i fa lantes, ampli f icadores, sistemas 

teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; 

aparelhos para armazenamento de dados; ch ips 

de computador; cartões de crédito codif icados e 

equipamento para leitura de cartões; terminais de 

pagamento eletrónico e terminais de transações em 

pontos de venda; baterias; carregadores de bateria; 

conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, 

acopladores, estações de acoplamento e adaptadores 

eléctricos e electrónicos para utilização com todos os 

produtos atrás referidos; interfaces para computadores, 

periféricos para computador, telemóveis, dispositivos 

electrónicos digitais móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

televisões, codif icadores / descodif icadores (set-

top b oxe s), e le i tore s e g ravadore s de áud io e 

vídeo; protector de ecrã adaptados a monitores de 

computador; capas, sacos, estojos, capas protectoras, 

correias e cordões para computadores, telemóveis, 

dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores 

/ desc od i f ic adores (set-top boxes), e le itores e 

gravadores de áudio e vídeo; agendas electrónicas; 

máquinas para ditar; aparelhos e instrumentos de 

pesagem; medições; quadros de avisos electrónicos; 

aparelhos de medir; amplificadores; controlo remoto; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 
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apito de alarme; aparelhos electrónicos de comando 

e reconhecimento de voz para controle de operações 

disposit ivos electrónicos de consumo e sistemas 

residenciais; assistentes digitais pessoais; alarmes, 

sensores de alarme e sistemas de monitorização de 

alarmes; detectores de fumo e monóxido de carbono.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e  :  2 0 2 2 / 0 5 / 2 5  

Listenstaine N.º 2022-371

[210]  N.º : N/201437

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P r o d u t o s :  R e l o j o a r i a e  i n s t r u m e n t o s 

cronométricos; relógios; relógios de parede e mesa; 

relóg io s; c ronóg ra fo s pa ra u so c omo relóg io s; 

cronómetros; correias de relógio; braceletes para 

relógios; estojos para relógios, relógios de parede e 

mesa, e relojoaria e instrumentos cronométricos; peças 

para relógios, relógios de parede e mesa, e relojoaria e 

instrumentos cronométricos; artigos de joalharia.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e  :  2 0 2 2 / 0 5 / 2 5  

Listenstaine N.º 2022-371

[210]  N.º : N/201443

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Roupas para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/314,694

[210]  N.º : N/201444

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Camas para animais domésticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/314,694

[210]  N.º : N/201445

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Cobertores para animais domésticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/314,694

[210]  N.º : N/201446

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente, calças.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/314,694

[210]  N.º : N/201447

[220]  Data de pedido : 2022/09/13
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[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/314,694

[210]  N.º : N/201491

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

[730]  Requerente : Titoni AG

  Endereço : Schützengasse 18, 2540 Grenhchen, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios e peças de relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201495

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

[730]  Requerente : CLARK FOODS, INC.

  Endereço : 810 Progress Boulevard, New Albany, 

Indiana 47150 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cocktails sem álcool.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201517

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

60

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201539

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

[730]  Requerente : LimePanda Limited

  Endereço : Lumaneri House, Blythe Gate, Blythe 

Valley Park, Solihull, B90 8AH, UK

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201540

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

[730]  Requerente : WHEREHOUSE CO., Ltd.

  Endereço : 2F, 20, Dosan-daero 51-gil, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201541

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

[730]  Requerente : WHEREHOUSE CO., Ltd.

  Endereço : 2F, 20, Dosan-daero 51-gil, Gangnam-

gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201542

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

[730]  Requerente : WHEREHOUSE CO., Ltd.

  Endereço : 2F, 20, Dosan-daero 51-gil, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201543

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

[730]  Requerente : HandHug Co.,Ltd.

  Endereço : 4F, 5F, 6F, 7F, 5, Eonju-ro 94-g i l, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201544

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

[730]  Requerente : HandHug Co.,Ltd.

  Endereço : 4F, 5F, 6F, 7F, 5, Eonju-ro 94-g i l, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201545

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

[730]  Requerente : HandHug Co.,Ltd.

  Endereço : 4F, 5F, 6F, 7F, 5, Eonju-ro 94-g i l, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201546

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

[730]  Requerente : HandHug Co.,Ltd.

  Endereço : 4F, 5F, 6F, 7F, 5, Eonju-ro 94-g i l, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201547

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

[730]  Requerente : HandHug Co.,Ltd.

  Endereço : 4F, 5F, 6F, 7F, 5, Eonju-ro 94-g i l, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201548

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

[730]  Requerente : HandHug Co.,Ltd.

  Endereço : 4F, 5F, 6F, 7F, 5, Eonju-ro 94-g i l, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201635

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[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 : Software informático; software para o 

desenvolvimento de programas informáticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/18  Jamaica

N.º 86983

[210]  N.º : N/201636

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[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 : Software informático.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/18  Jamaica

N.º 86982

[210]  N.º : N/201637

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[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 : Software informático.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/18  Jamaica

N.º 86989

[210]  N.º : N/201638

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[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

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

computadores e de programas de computadores; 

fornecimento de software não descarregáveis; aluguer 

de instalações de centros de dados; alojamento de 

servidores; consultoria no domínio das bases de dados; 

serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução 

de problemas de hardware e software de computador, 

e serviços de apoio informático ao cliente; fornecedor 
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de serviços de aplicações (ASP); armazenamento de 

dados electrónicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/18  Jamaica

N.º 86989

[210]  N.º : N/201652

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 Vyluma Inc.

  Endereço :  202-206 

1019  08807

 1019 US Highway 202-206, Bridgewater, NJ 08807

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201653

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 Vyluma Inc.

  Endereço :  202-206 

1019  08807

 1019 US Highway 202-206, Bridgewater, NJ 08807

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201654

[220]  Data de pedido : 2022/09/20

[730]  Requerente : 

 Vyluma Inc.

  Endereço :  202-206 

1019  08807

 1019 US Highway 202-206, Bridgewater, NJ 08807

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201672

[220]  Data de pedido : 2022/09/21

[730]  Requerente : 

 DNA ASSET MANAGEMENT PTY LTD

  Endereço : 

252 5

 Un it 5, 252 En shaw Road, Nor t hgate D i s t r ic t, 

Queensland, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201685

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : BASIC TRADEMARK S.R.L.

  Endereço : Largo Maur i z io Vita le 1, 10152 

Torino, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitação de couro; sacos; 

mochilas com duas alças; pastas para estudantes; sacos 

de desporto; mochilas com uma alça; sacos de viagem; 

baús [bagagem]; malas de viagem; carteiras; varas 

para caminhada; estojos em couro e pele para chaves; 

estojos para maquilhagem (sem conteúdo); chapéus- 

-de-chuva; coleiras para animais; trelas para animais; 

alcofas para transportar as crianças.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201686

[220]  Data de pedido : 2022/09/22

[730]  Requerente : BASIC TRADEMARK S.R.L.

  Endereço : Largo Maur i z io Vita le 1, 10152 

Torino, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : Vestuár io; ca lçado; chapelar ia; 

vestuário para homem, senhora, e criança; vestuário de 

desporto; vestuário informal; vestuário impermeável; 

fatos de treino; fatos para atividades desportivas; 

vestuário para atividades desportivas; roupa interior; 

cintos [vestuário]; fatos de banho; luvas [vestuário]; 

chapéus e bonés; bandanas [lenços para pescoço]; 

cachecóis; collants [meias]; meias; punhos de camisa 

[vestuário]; calçado para atividades desportivas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201698

[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 

d e s of t wa re i n for m át i c o; a n á l i s e d e s i s t em a s 

informáticos; instalação de software informático; 

investigação e desenvolvimento de novos produtos 

para terceiros; serviços informáticos, nomeadamente, 

d i s p o n ib i l i z a ç ão d e ut i l i z a ç ão d e ap l i c a ç õ e s 

informáticas através de um website; alojamento de 

um website interactivo que permita aos utilizadores 

visualizar e aceder a notícias financeiras, dados e 

informações relacionadas com moedas estrangeiras, 

nacionais, electrónicas e criptográficas e outros artigos 

digitais; concepção e desenvolvimento de software 

que permita aos utilizadores negociar, trocar, trocar, 

compilar, armazenar, transmitir e receber moeda, 

incluindo moeda digital e criptográfica, numa rede 

in for mát ica g loba l; fornec imento de ut i l i zação 

temporár ia de sof tware 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 : 2022/03/23  Reino Unido

N.º UK00003769200

[210]  N.º : N/201701

[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 

d e s of t wa re i n for m át i c o; a n á l i s e d e s i s t em a s 

informáticos; instalação de software informático; 

investigação e desenvolvimento de novos produtos 

para terceiros; serviços informáticos, nomeadamente, 

d i s p o n ib i l i z a ç ão d e ut i l i z a ç ão d e ap l i c a ç õ e s 

informáticas através de um website; alojamento de 

um website interactivo que permita aos utilizadores 

visualizar e aceder a notícias financeiras, dados e 

informações relacionadas com moedas estrangeiras, 

nacionais, electrónicas e criptográficas e outros artigos 

digitais; concepção e desenvolvimento de software 

que permita aos utilizadores negociar, trocar, trocar, 

compilar, armazenar, transmitir e receber moeda, 

incluindo moeda digital e criptográfica, numa rede 

in for mát ica g loba l; fornec imento de ut i l i zação 

temporár ia de sof tware 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; todos os 

referidos anteriormente a serem utilizados apenas em 

relação a artigos e serviços de criptografia e de cadeia 

de blocos.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/25  Reino Unido

N.º UK00003770295

[210]  N.º : N/201756

[220]  Data de pedido : 2022/09/23

[730]  Requerente : Revance Therapeutics, Inc.

  E nd ere ç o : 7555 G at eway Blvd., Newa rk, 

California, 94560, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

tratamento de perturbações neurológicas, distonias 

m u s c u l a r e s, p e r t u r b a ç õ e s m u s c u l a r e s l eve s, 

perturbações nervosas autonómicas, dores de cabeça, 

para rugas, hiperidrose, para lesões desportivas, 

nomeadamente, pele ferida ou rasgada, músculos, 

ligamentos ou fracturações ósseas, paralisia cerebral, 

e s pa s mo s mu s c u l a re s, t remore s mu s c u l a re s e 

dores; preparações farmacêuticas, nomeadamente, 

substratos peptídeos para utilização no tratamento 

de distúrbios neurológicos, distonias musculares, 

distúrbios musculares suaves, distúrbios nervosos 

autónomos, dores de cabeça, para lesões desportivas, 

nomeadamente, pele ferida ou rasgada, músculos, 

ligamentos ou fracturações ósseas, paralisia cerebral, 

espasmos musculares, tremores musculares e dores; 

cremes, loções e géis para o corpo para fins médicos; 

cremes, loções e géis para os olhos para fins médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201825

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

 BEAM SUNTORY UK LIMITED

  Endereço : UB111BA

2

 2 L o n g w a l k R o a d, S t o c k l ey P a r k, Ux b r i d g e, 

Middlesex, England, UB11 1BA

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/31  China

N.º 63679931

[210]  N.º : N/201831

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201832

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201838

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

 ROX MOTOR TECH CO., LTD.
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  Endereço : 1688 25

1801

 1801, No.25, Lane 1688, Guoquan Road (Nor th), 

Yangpu District, Shanghai, Prc China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201839

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

 ROX MOTOR TECH CO., LTD.

  Endereço : 1688 25

1801

 1801, No.25, Lane 1688, Guoquan Road (Nor th), 

Yangpu District, Shanghai, Prc China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201840

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

 ROX MOTOR TECH CO., LTD.

  Endereço : 1688 25

1801

 1801, No.25, Lane 1688, Guoquan Road (Nor th), 

Yangpu District, Shanghai, Prc China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201841

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

 ROX MOTOR TECH CO., LTD.

  Endereço : 1688 25

1801

 1801, No.25, Lane 1688, Guoquan Road (Nor th), 

Yangpu District, Shanghai, Prc China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201842

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

 ROX MOTOR TECH CO., LTD.

  Endereço : 1688 25

1801

 1801, No.25, Lane 1688, Guoquan Road (Nor th), 

Yangpu District, Shanghai, Prc China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201843

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : 

 ROX MOTOR TECH CO., LTD.

  Endereço : 1688 25

1801

 1801, No.25, Lane 1688, Guoquan Road (Nor th), 

Yangpu District, Shanghai, Prc China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201844

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : ELENOS SRL

  Endereço : Poggio Renatico (FE), Italy, Via 

Amendola 9

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : CD

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201846

[220]  Data de pedido : 2022/09/27

[730]  Requerente : SPL J HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 1 Rosoman Place, London, EC1R 

0JY, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201850

[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 : 
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[300]  Prioridade : 2022/03/31  Coreana

N.º 40-2022-0060063

[210]  N.º : N/201851

[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 : 

[300]  Prioridade : 2022/03/31  Coreana

N.º 40-2022-0060063

[210]  N.º : N/201852

[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.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/31  Coreana

N.º 40-2022-0060063

[210]  N.º : N/201894

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

 Foon Tai Trading Company Limited

  Endereço : 88 23

2301

 Flat / Room 2301, 23/F, Ri ley House, 88 Lei Muk 

Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201895

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

 Foon Tai Trading Company Limited

  Endereço : 88 23

2301

 Flat / Room 2301, 23/F, Ri ley House, 88 Lei Muk 

Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糉

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/201896

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

 Foon Tai Trading Company Limited

  Endereço : 88 23

2301

 Flat / Room 2301, 23/F, Ri ley House, 88 Lei Muk 

Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201897

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

 Foon Tai Trading Company Limited

  Endereço : 88 23

2301

 Flat / Room 2301, 23/F, Ri ley House, 88 Lei Muk 

Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201898

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

 Foon Tai Trading Company Limited
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  Endereço : 88 23

2301

 Flat / Room 2301, 23/F, Ri ley House, 88 Lei Muk 

Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201899

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

 Foon Tai Trading Company Limited

  Endereço : 88 23

2301

 Flat / Room 2301, 23/F, Ri ley House, 88 Lei Muk 

Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201900

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : 

 Foon Tai Trading Company Limited

  Endereço : 88 23

2301

 Flat / Room 2301, 23/F, Ri ley House, 88 Lei Muk 

Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201940

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P ro d ut o s : P ro d ut o s d e c u i d a d o d a p e l e 

n ão m e d i c a m e nt o s o s p a r a o ro s t o e o c o r p o, 

nomeadamente, produtos para limpar a pele, loções, 

cremes, toalhetes descartáveis impregnados com 

qu í m ic o s e c ompo sto s pa ra a h ig iene pes soa l, 

t o a l h e t e s e d i s c o s ,  e s f o l i a n t e s c o s m é t i c o s , 

hidratantes, e protetores solares; máscaras faciais 

(cosméticos); preparações para esfol iação facia l 

para uso cosmético; cremes antienvelhecimento e 

séruns antienvelhecimento não medicamentosos; 

gel para barbear; loções para bronzear [cosméticos], 
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nomeadamente, protetores solares; h idratantes 

peitorais não medicamentosos sob a forma de cremes 

para a pele, não para uso médico ou terapêutico; 

loções, unguentos, e cremes não medicinais para 

o er itema da fralda; cosméticos, nomeadamente, 

bronzeadores, delineadores para lábios, glosses para 

os lábios, bálsamos para os lábios [não medicinais], 

t intas para os lábios e bases de lábios, bases de 

m a qu i l h a gem l íqu id a, ba s e s de m a qu i l h a gem 

compactas e pó de arroz, máscara [rímel], sombras 

para os olhos, delineadores líquido para os olhos, 

preparações para desmaquilhagem; preparações para 

os cuidados dos cabelos; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, champôs, condicionadores, 

geles, espuma, lacas, loções, séruns, produtos para 

penteados, emolientes, produtos nutritivos, óleos, e 

preparações para reparação dos cabelos; produtos 

de toilette para bebés, nomeadamente, óleos para 

bebé; pó para bebés; champôs para o corpo para uso 

pessoal; loções para a pele; champôs e amaciadores 

para os cabelos; produtos para desembaraçar os 

cabelos; água de colónia para bebés; cotonetes para 

uso pessoal; toalhetes cosméticos pré-humedecidos; 

preparações para bochechar, sem ser para uso médico; 

t i ras dissolventes para os cuidados da boca [não 

medicinais]; tiras dissolventes para refrescar o hálito 

[não medicinais]; produtos para refrescar a boca 

[hálito], não para uso médico; pasta de dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/01  Jamaica

N.º 87385

[210]  N.º : N/201942

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : For ne c i mento de publ i c aç õ e s 

online descarregáveis e eletrónicas descarregáveis, 

nomeadamente, circulares, brochuras, panfletos, e 

folhetos em relação com saúde, beleza, cuidado da 

pele, cuidado oral, cuidado solar; software de aplicação 

de computador para telemóveis, nomeadamente, 

software que auxilia em monitorização de informação 

de alergia e controlo de sintomas de alergia; software 

de assistente virtual sob a forma de uma aplicação 

móvel de software descarregável de chatbot para 

s i mu lação de c onversas no dom í n io de beleza, 

produtos de beleza, e recomendações de produtos 

de beleza; aplicações descarregáveis destinadas a 

dispositivos móveis que fornecem aos utilizadores 

um dispositivo médico cosmético para receberem 

educação e formação sobre a utilização do dispositivo, 

software chatbot para simulação de conversas no 

campo da beleza, produtos de beleza, e recomendações 

de produtos de beleza; software de computador de 

chatbot descarregável para simulação de conversas que 

alavanca a inteligência artificial no domínio de beleza, 

produtos de beleza, e recomendações de produtos 

de beleza; aplicações descarregáveis destinadas a 

dispositivos móveis para fornecer orientações sobre 

a utilização de um otoscópio para a realização de 

testes e exames básicos de autodiagnóstico, para 

transmitir os resultados dos referidos testes e exames 

a um prestador de cuidados de saúde, e para permitir 

a comunicação entre o utilizador e o prestador de 

cuidados de saúde; produtos de consumo para saúde 

virtuais (ficheiros multimédia descarregáveis); ficheiros 

multimédia descarregáveis consistindo em obras de 

arte, textos, ficheiros de áudio e de vídeo e tokens não 

fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) com 

produtos de consumo para saúde; cartões de fidelidade 

codificados, cartões de incentivo codificados, cartões 

de recompensa codificados descarregáveis que podem 

ser resgatados ou utilizados em compras de produtos 

de consumo para saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/01  Jamaica

N.º 87385

[210]  N.º : N/201943

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos e aparelhos médicos 

para o tratamento cosmético e médico das condições 

cutâneas; l igaduras adesivas de compressão para 
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envolver para uso médico; compressas aquecidas 

ou frias para tratamento terapêutico; compressas 

aquecidas para envolver para tratamento terapêutico; 

aparelhos médicos, nomeadamente, um otoscópio 

l igado ao smartphone que permite a um doente 

realizar testes e exames básicos de autodiagnóstico, 

transmitindo os resultados de respetivos testes e 

exames a um prestador de cu idados de saúde e, 

disponibil izando comunicação entre o uti l izador 

e o prestador de cuidados de saúde; aparelhos de 

distribuição de luz fototerapeutica para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/01  Jamaica

N.º 87385

[210]  N.º : N/201944

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Fio dental, fio de dentes, recargas para 

fio dental; escovas de dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/01  Jamaica

N.º 87385

[210]  N.º : N/201945

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações sobre 

produtos de consumo relacionados com os cuidados 

da pele, dos cabelos e solares, bem-estar, saúde e vida 

saudável, fitness, nutrição e estilo de vida saudável; 

serviços de lojas de venda a retalho online de produtos 

relacionados com os cuidados da pele, dos cabelos e 

solares, produtos dentais, produtos para a tosse, febre, 

alergia, e produtos nutritivos, produtos cosméticos; 

serviços de venda a retalho on-line relativos a produtos 

de consumo para saúde virtuais e a entrega física dos 

mesmos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/01  Jamaica

N.º 87385

[210]  N.º : N/201946

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos, nomeadamente, 

condução de programas online nos domínios de beleza, 

cuidados de saúde, cuidados dos cabelos, gravidez, 

cuidados de bebé, e materiais educativos impressos 

sobre cuidados de pele e de saúde distribuídos com 

os mesmos; fornecimento de materiais didáticos não 

descarregáveis sob a forma de artigos e brochuras 

no dom í n io de cu idados de beleza e de saúde; 

fornecimento de publ icações não descarregáveis 

online sob a forma de artigos, boletins informativos, 

e blogues em relação com cuidados de beleza e de 

saúde; serviços de divertimento, nomeadamente, 

fornecimento onl ine de produtos de consumidor 

v ir tuais não descarregáveis para os cuidados de 

saúde para utilizar em ambientes virtuais para fins de 

divertimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/01  Jamaica

N.º 87385

[210]  N.º : N/201947

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : Investigação e desenvolvimento de 

produtos no domínio de beleza, bem-estar, os cuidados 

dos cabelos, alergias, cuidados infantis, cuidados de 

bebé, e produtos para os cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/01  Jamaica

N.º 87385

[210]  N.º : N/201948

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informações no 

domínio de produtos de consumo, de beleza, de 

cuidados dos cabelos, de cuidados de saúde, de bem- 

-estar, de a lerg ias, de nutr ição, de grav idez, de 

cuidados de bebé e de cuidados infantis; serviços de 

informação médica no domínio de cuidados de saúde e 

bem-estar via um website.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/01  Jamaica

N.º 87385

[210]  N.º : N/201978

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : M A R E NOST RU M LONG 

TERM MANAGEMENT, Société anonyme

  Endereço : Rue Adolphe 6, Luxembourg, L-1116 

Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201979

[220]  Data de pedido : 2022/09/29

[730]  Requerente : M A R E NOST RU M LONG 

TERM MANAGEMENT, Société anonyme

  Endereço : Rue Adolphe 6, Luxembourg, L-1116 

Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202011

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : INDUSTRIA TAPLA, S.L.

  Endereço : Carretera de Sabadell a Granollers, 

Km. 11, E08185 Lliça de Vall (Barcelona) Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202012

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : INDUSTRIA TAPLA, S.L.

  Endereço : Carretera de Sabadell a Granollers, 

Km. 11, E08185 Lliça de Vall (Barcelona) Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24



N.º 51 — 21-12-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18685

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202013

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : INDUSTRIA TAPLA, S.L.

  Endereço : Carretera de Sabadell a Granollers, 

Km. 11, E08185 Lliça de Vall (Barcelona) Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202034

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : JRP CONSULTING HOLDINGS 

LIMITED

  Endereço : 10 Earlsfor t Terrace, Dubl in 2, 

Dublin, D02 T380, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202035

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : JRP CONSULTING HOLDINGS 

LIMITED

  Endereço : 10 Earlsfor t Terrace, Dubl in 2, 

Dublin, D02 T380, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202036

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : JRP CONSULTING HOLDINGS 

LIMITED

  Endereço : 10 Earlsfor t Terrace, Dubl in 2, 

Dublin, D02 T380, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202037

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : JRP CONSULTING HOLDINGS 

LIMITED

  Endereço : 10 Earlsfor t Terrace, Dubl in 2, 

Dublin, D02 T380, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial



18686    51   2022  12  21 

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202038

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : JRP CONSULTING HOLDINGS 

LIMITED

  Endereço : 10 Earlsfor t Terrace, Dubl in 2, 

Dublin, D02 T380, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202039

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : JRP CONSULTING HOLDINGS 

LIMITED

  Endereço : 10 Earlsfor t Terrace, Dubl in 2, 

Dublin, D02 T380, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202040

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : GRIKOS

  Endereço : 39 Avenue George V, 75008 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

bar; serviços de catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202041

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : GRIKOS

  Endereço : 39 Avenue George V, 75008 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

bar; serviços de catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reiv indica a cor azul 

(PANTONE code 5435U) tal como representado na 

figura.
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[210]  N.º : N/202043

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  R e q u e r e n t e :  AT E L I E R S L I S O N D E 

CAUNES

  Endereço : 20 rue Mayet, 75006 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário; espelhos (vidro prateado); 

molduras; objetos de arte em palha, madeira, cera, 

gesso, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, 

ba leia, ta r taruga, âmbar, madrepérola, espuma 

do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em 

matérias plásticas; cómodas; almofadas (travesseiros); 

estantes (mobiliário); poltronas (cadeirões); cadeiras 

(assentos); acessórios de cama, exceto roupa de cama; 

colchões; armários de cozinha (mobiliário).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/04/14  Un i ão 

Europeia N.º 018687396

[210]  N.º : N/202061

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

[730]  Requerente : 

 New Art (HK) IP Management Limited

  Endereço : 66

4

 4/F, Tsim Sha Tsui Centre, No. 66 Mody Road, Tsim 

Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 樂 不 類

樂

車

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202062

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

[730]  Requerente : 

 New Art (HK) IP Management Limited

  Endereço : 66

4

 4/F, Tsim Sha Tsui Centre, No. 66 Mody Road, Tsim 

Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 樂

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202063

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

[730]  Requerente : 

 New Art (HK) IP Management Limited
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  Endereço : 66

4

 4/F, Tsim Sha Tsui Centre, No. 66 Mody Road, Tsim 

Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 樂 不 類

樂

車

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202064

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

[730]  Requerente : 

 New Art (HK) IP Management Limited

  Endereço : 66

4

 4/F, Tsim Sha Tsui Centre, No. 66 Mody Road, Tsim 

Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 樂

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202065

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

[730]  Requerente : 

 Karnival TP-AXC Holdings Limited

  Endereço : 

3076 4

VG1110

 Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 

3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands VG1110

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 樂 不 類

樂

車

[540]  Marca : 



N.º 51 — 21-12-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18689

[210]  N.º : N/202066

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

[730]  Requerente : 

 Karnival TP-AXC Holdings Limited

  Endereço : 

3076 4

VG1110

 Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 

3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands VG1110

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 樂

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202067

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

[730]  Requerente : 

 Karnival TP-AXC Holdings Limited

  Endereço : 

3076 4

VG1110

 Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 

3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands VG1110

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 樂 不 類

樂

車

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202068

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

[730]  Requerente : 

 Karnival TP-AXC Holdings Limited

  Endereço : 

3076 4

VG1110

 Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 

3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands VG1110

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 樂
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202069

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

[730]  Requerente : 

 Karnival TP-AQ Holdings Limited

  Endereço : 

3076 4

VG1110

 Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 

3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands VG1110

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 樂 不 類

樂

車

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202070

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

[730]  Requerente : 

 Karnival TP-AQ Holdings Limited

  Endereço : 

3076 4

VG1110

 Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 

3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands VG1110

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 樂

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202078

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20
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[511]  Produtos : Mobiliário; almofadas; almofadas 

[travesseiros]; coberturas de móveis em tecido à 

medida.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/346,872

[210]  N.º : N/202079

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Lençóis [tecidos]; fronhas de almofada; 

capas para edredões; mantas; cobertores; coberturas 

em tecido [não ajustadas] para móveis.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/346,872

[210]  N.º : N/202080

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

[730]  R e q u e r e n t e :  P l a z a P r e m i u m G r o u p 

International Limited

  Endereço : 8/F Commercial Building, Airport 

Freight For ward ing C entre, 2 Chun Wan Road, 

Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de fidelização de clientes 

para fins comerciais, promocionais e publicitários, 

nomeadamente, fornecimento de um programa de 

prémios de incentivo para clientes através da emissão 

e o processamento de créditos e pontos de fidelidade 

de cl ientes, e at ravés das car tões de f idel idade 

para a compra de produtos e serviços, e através da 

d isponibi l i zação de concursos, sor teios, jogos e 

prémios; administração de um programa de prémios 

de incentivo permitindo aos participantes obterem 

descontos e produtos e serviços de cortesia através da 

afiliação; promoção dos bens e serviços de terceiros 

através de um programa de fidelização de clientes, de 

um programa de prémios de desconto e um programa 

de prémios de incentivo em que são atribuídos pontos 

de compra para compras efetuadas por assinantes do 

fornecedor e para viagens realizadas por assinantes 

membros que podem depois ser resgatados por 

mercadorias e viagens.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202081

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

[730]  R e q u e r e n t e :  P l a z a P r e m i u m G r o u p 

International Limited

  Endereço : 8/F Commercial Building, Airport 

Freight For ward ing C entre, 2 Chun Wan Road, 

Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de agências de alojamento 

[hoté i s, p en sõ e s]; a r ra njo de for ne c i mento de 

a l imentos; ar ranjo de fornecimento de bebidas; 

serviços de bar; serviços de cafés; cafetarias; serviços 

de cafetarias; catering de al imentação e bebidas; 

serviços de catering para restaurantes; serviços de 

catering para a preparação de alimentos; serviços de 

catering para o fornecimento de alimentos; serviços 

de c ater i ng pa ra o for nec i mento de a l i mentos 

para turistas; serviços de catering fornecidos para 

restaurantes; serviços de cantinas [refeitórios]; serviços 

de consultadoria relacionados com alimentos; serviços 

de consultadoria relacionados com preparação de 

alimentos; serviços de catering; serviços de tratamento 

de alimentos; serviços de preparação de alimentos; 

serv iços de hospita l idade [a l imentos e bebidas]; 

serviços de hotéis; reserva de hotéis; serviços de 

receção para alojamento temporário; preparação de 

alimentos e bebidas; fornecimento de alimentos e 

bebidas numa praça de alimentação, estabelecimentos 

de restau ra nte de com ida rápida; prestação de 

informação relacionada com restaurantes; prestação de 

informação relacionada com preparação de alimentos 

e bebidas; aluguer de salas de reunião; serviços de 

restaurantes; restaurantes; serviços de cafeterias de 

self-service; restaurantes de self-service; serviços de 

restaurantes de self-service; serviços de preparação de 
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alimentos e bebidas; prestação de serviços de catering 

de alimentos e bebidas; snack-bares; serviços de snack-

-bares; aluguer de alojamento temporário; reservas 

de alojamento temporário; alojamento temporário; 

serviços de alojamento temporário, restaurante, café, 

bar, cantinas, restaurante de comida rápida, serviços 

de catering; serviços de alojamento de turistas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202113

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : TISSOT SA

  Endereço : Chemin des Tourelles 17 2400 Le 

Locle Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : Met a i s pre c io so s e su a s l iga s; 

f i g u r i n h a s e t r o féu s e m m et a i s p r e c i o s o s o u 

revestidos em metais preciosos; bijutaria e joalharia 

nomeadamente anéis, brincos para orelhas, botões 

de punho, pulseiras, berloques, broches [joalharia], 

correntes, colares [joalharia], alfinetes de gravata, 

molas de gravata, caixas para jóias, cofres para jóias; 

pedras preciosas, pedras semi-preciosas; relojoaria 

e i n s t r u mento s c ronomét r ic o s nomeada mente 

cronómetros, cronógrafos, relógios de mesa e de 

parede, relógios, relógios de pulso, relógios de pêndulo, 

relógios despertadores e peças e acessórios para os 

produtos atrás referidos nomeadamente ponteiros, 

âncoras, pêndulos, tambores de relógio, caixas de 

relógios [componentes de relógios], braceletes para 

relógios, visores para relógios, mecanismo de relógios, 

correntes de relógios, movimentos para relojoaria, 

molas para relógios, vidros para relógios, estojos para 

relojoaria, cofres para relojoaria.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/04/08  Su íça

N.º 05025/2022

[210]  N.º : N/202125

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos [ótica]; óculos para desporto 

[óculos]; óculos de sol; estojos para óculos; estojos 

para óculos de sol; cordões para óculos; correntes 

para óculos; lentes de contacto; estojos para lentes de 

contacto; viseiras para o sol [artigos de ótica].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202126

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : Joa l ha r ia; c ola re s [ joa l ha r ia]; 

chokers  (colares); pulseiras; anéis [joalharia]; 

brincos de orelhas; pingentes [joalharia]; broches 

[b i jut a r ia s]; c or rentes [ joa l ha r ia]; c of res pa ra 

jóias; botões de punho; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios; relógios de pulso; braceletes 

para relógios; fivelas para relógios; caixas de relógios 

[componentes de relógios]; braceletes para relógios; 

pulseiras de relógios em couro; correntes de relógios; 

visores para relógios; alfinetes de gravatas; clipes 

para gravatas; porta-chaves [com objeto decorativo]; 

correntes para chaves como joalharia [berloques e 

porta-chaves]; porta-chaves como joalharia [berloques 

e porta-chaves]; amuletos em jóias; caixas de jóias; 

correntes de joalharia; strass [imitações de pedras 

preciosas]; strass [bijuteria]; pedras preciosas; pedras 

semi-preciosas; joalharia feita de pedras preciosas; 

joa lhar ia feita de pedras semi-preciosas; metais 

preciosos e suas ligas; alfinetes [joalharia].

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202127

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

nesta s matér ia s não i nc lu ídos nout ra s c la s ses; 

malas para uso em viagem; sacos; cofres de viagem; 

sacos de viagem; sacos de desporto; bolsas de caça 

[acessórios de caça]; bolsas de tiro [acessórios de tiro]; 

mochilas [com duas alças]; sacos de mão; estojos em 

couro; couro artificial [cartão-couro]; pastas para 

documentos; estojos de maquilhagem; bolsas para 

sapatos; sacos de toilette; saco de viagem; malas para 

transporte de documentos; porta-cartões de visita; 

estojos para chaves [marroquinaria]; carteiras para 

cartões de crédito; porta-fatos; sacos de viagem para 

vestuário; bolsas de viagem para vestuário; malas 

de viagem; malas de viagem com rodas; couro para 

móveis; revestimentos de móveis em couro; guarnições 

[enfeites] de couro para móveis; bandoleiras [correias] 

em couro; carteiras; carteiras em couro; bolsas; porta-

-cartões [carteiras]; mochilas com duas alças; pastas 

[maletas]; maletas para documentos; malinhas de mão; 

chapéus-de-chuva; sacos [invólucros, bolsas] em couro, 

para embalagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202128

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário; molduras para fotografias; 

moldu ras; a r má r ios de mobi l iá r io; c estos pa ra 

arrumação [mobil iário]; almofadas [travesseiros]; 

ac es sór ios de c a ma, nomeada mente, c olchões, 

armações de camas, estruturas de camas, cabeceiras 

de cama e a lmofadas; espelhos (v idro prateado); 

tampos para mesas; bengaleiros para guarda-chuvas; 

estantes [mobi l iár io]; chapelei ros [bengalei ros]; 

cadeiras [assentos]; poltronas [cadeirões]; canapés 

[c a d e i r õ e s]; s o f á s; c a m a s; r o u p e i r o s; b a n c o s 

[mobiliário]; escrivaninhas; mostruários [mobiliário]; 

cómodas; secretárias [mobiliário]; obras de arte feitas 

em madeira, cera, gesso ou plástico; mobiliário em 

metal; expositores de jornais; estores para janelas [de 

interior]; estores de janelas interiores [mobiliário]; 

espelhos [móveis]; ferragens pequenas não metálicas, 

nomeadamente, pernos, parafusos, cavilhas, rodízios 

para móveis, cintas para união de tubagens; caixas 

de correio, não metál icas; estantes para chapéus 

[mobiliário]; cabides para casacos; porta-revistas; 

prateleiras para calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202129

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homem, senhora, e 

criança; calções; ceroulas; calças; camisas; t-shirts; 

camisolas [pul lovers]; sweatshirts; calças de fato 

de treino; roupa inter ior; vest idos; sa ias; calção- 

-saia; camisolas; casacos; blusões; meias; faixas para 

absorver a transpiração; luvas; mitenes (luvas); fitas 

para braços [vestuário]; fitas para cabeça [vestuário]; 

blusões; coletes; lenços de bolso (vestuário); gravatas; 

roupões de ban ho; pija mas; vestuár io para uso 

desport ivo; vestuár io em couro, nomeadamente, 

camisas, casacos, blusões, coletes e chapelar ia; 

chapelaria; bonés; viseiras sob a forma de chapelaria; 

chapéu de tecido; calçado; calçado informal; sapatos 

de desporto; calçado formal; calçado para homem; 

calçado para senhora; calçado para bebés; calçado para 

crianças; calçado de praia; botas; sapatos; pantufas; 

suportes para vestuário [suspensórios]; cachecóis, 

nomeadamente, lenços para usar na cabeça e lenços de 

pescoço; cintos [vestuário]; cintos em couro [vestuário]; 

aros para usar na cabeça [vestuário].
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202130

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Braçadeiras [acessórios de vestuário]; 

fivelas para alças para sutiãs [acessórios de vestuário]; 

broches [ac es sór ios de vestuá r io]; f ivela s pa ra 

vestuário; f ivelas em metais preciosos [acessórios 

de vestuár io]; plumas [acessór ios de vestuár io]; 

bandoletes; acessórios para o cabelo, nomeadamente, 

ganchos de mola, ganchos de mola para o cabelo, 

bandoletes, d iademas [bandoletes], ar t igos para 

prender o cabelo, ganchos invisíveis para o cabelo, 

artigos decorativos para o cabelo, decorações para o 

cabelo, fitas para o cabelo, elásticos de cabelo, ganchos 

de mola [acessórios para cabelo]; artigos decorativos 

para o cabelo, nomeadamente, ganchos de mola, 

ganchos de mola para o cabelo, bandoletes, diademas 

[bandoletes], artigos para prender o cabelo, ganchos 

invisíveis para o cabelo, artigos decorativos para o 

cabelo, decorações para o cabelo, fitas para o cabelo, 

elásticos de cabelo, ganchos de mola [acessórios para 

cabelo].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202131

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos [ótica]; óculos para desporto 

[óculos]; óculos de sol; estojos para óculos; estojos 

para óculos de sol; cordões para óculos; correntes 

para óculos; lentes de contacto; estojos para lentes de 

contacto; viseiras para o sol [artigos de ótica].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202132

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : Joa l ha r ia; c ola re s [ joa l ha r ia]; 

chokers  (colares); pulseiras; anéis [joalharia]; 

brincos de orelhas; pingentes [joalharia]; broches 

[b i jut a r ia s]; c or rentes [ joa l ha r ia]; c of res pa ra 

jóias; botões de punho; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios; relógios de pulso; braceletes 

para relógios; fivelas para relógios; caixas de relógios 

[componentes de relógios]; braceletes para relógios; 

pulseiras de relógios em couro; correntes de relógios; 

visores para relógios; alfinetes de gravatas; clipes 

para gravatas; porta-chaves [com objeto decorativo]; 

correntes para chaves como joalharia [berloques e 

porta-chaves]; porta-chaves como joalharia [berloques 

e porta-chaves]; amuletos em jóias; caixas de jóias; 

correntes de joalharia; strass [imitações de pedras 

preciosas]; strass [bijuteria]; pedras preciosas; pedras 

semi-preciosas; joalharia feita de pedras preciosas; 

joa lhar ia feita de pedras semi-preciosas; metais 

preciosos e suas ligas; alfinetes [joalharia].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202133

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18
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[511]  Produtos : Couro e imitação de couro, e produtos 

nesta s matér ia s não i nc lu ídos nout ra s c la s ses; 

malas para uso em viagem; sacos; cofres de viagem; 

sacos de viagem; sacos de desporto; bolsas de caça 

[acessórios de caça]; bolsas de tiro [acessórios de tiro]; 

mochilas [com duas alças]; sacos de mão; estojos em 

couro; couro artificial [cartão-couro]; pastas para 

documentos; estojos de maquilhagem; bolsas para 

sapatos; sacos de toilette; saco de viagem; malas para 

transporte de documentos; porta-cartões de visita; 

estojos para chaves [marroquinaria]; carteiras para 

cartões de crédito; porta-fatos; sacos de viagem para 

vestuário; bolsas de viagem para vestuário; malas 

de viagem; malas de viagem com rodas; couro para 

móveis; revestimentos de móveis em couro; guarnições 

[enfeites] de couro para móveis; bandoleiras [correias] 

em couro; carteiras; carteiras em couro; bolsas; porta-

-cartões [carteiras]; mochilas com duas alças; pastas 

[maletas]; maletas para documentos; malinhas de mão; 

chapéus-de-chuva; sacos [invólucros, bolsas] em couro, 

para embalagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202134

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário; molduras para fotografias; 

moldu ras; a r má r ios de mobi l iá r io; c estos pa ra 

arrumação [mobil iário]; almofadas [travesseiros]; 

ac es sór ios de c a ma, nomeada mente, c olchões, 

armações de camas, estruturas de camas, cabeceiras 

de cama e a lmofadas; espelhos (v idro prateado); 

tampos para mesas; bengaleiros para guarda-chuvas; 

estantes [mobi l iár io]; chapelei ros [bengalei ros]; 

cadeiras [assentos]; poltronas [cadeirões]; canapés 

[c a d e i r õ e s]; s o f á s; c a m a s; r o u p e i r o s; b a n c o s 

[mobiliário]; escrivaninhas; mostruários [mobiliário]; 

cómodas; secretárias [mobiliário]; obras de arte feitas 

em madeira, cera, gesso ou plástico; mobiliário em 

metal; expositores de jornais; estores para janelas [de 

interior]; estores de janelas interiores [mobiliário]; 

espelhos [móveis]; ferragens pequenas não metálicas, 

nomeadamente, pernos, parafusos, cavilhas, rodízios 

para móveis, cintas para união de tubagens; caixas 

de correio, não metál icas; estantes para chapéus 

[mobiliário]; cabides para casacos; porta-revistas; 

prateleiras para calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202135

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homem, senhora, e 

criança; calções; ceroulas; calças; camisas; t-shirts; 

camisolas [pul lovers]; sweatshirts; calças de fato 

de treino; roupa inter ior; vest idos; sa ias; calção- 

-saia; camisolas; casacos; blusões; meias; faixas para 

absorver a transpiração; luvas; mitenes (luvas); fitas 

para braços [vestuário]; fitas para cabeça [vestuário]; 

blusões; coletes; lenços de bolso (vestuário); gravatas; 

roupões de ban ho; pija mas; vestuár io para uso 

desport ivo; vestuár io em couro, nomeadamente, 

camisas, casacos, blusões, coletes e chapelar ia; 

chapelaria; bonés; viseiras sob a forma de chapelaria; 

chapéu de tecido; calçado; calçado informal; sapatos 

de desporto; calçado formal; calçado para homem; 

calçado para senhora; calçado para bebés; calçado para 

crianças; calçado de praia; botas; sapatos; pantufas; 

suportes para vestuário [suspensórios]; cachecóis, 

nomeadamente, lenços para usar na cabeça e lenços de 

pescoço; cintos [vestuário]; cintos em couro [vestuário]; 

aros para usar na cabeça [vestuário].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202136

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903
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  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Braçadeiras [acessórios de vestuário]; 

fivelas para alças para sutiãs [acessórios de vestuário]; 

broches [ac es sór ios de vestuá r io]; f ivela s pa ra 

vestuário; f ivelas em metais preciosos [acessórios 

de vestuár io]; plumas [acessór ios de vestuár io]; 

bandoletes; acessórios para o cabelo, nomeadamente, 

ganchos de mola, ganchos de mola para o cabelo, 

bandoletes, d iademas [bandoletes], ar t igos para 

prender o cabelo, ganchos invisíveis para o cabelo, 

artigos decorativos para o cabelo, decorações para o 

cabelo, fitas para o cabelo, elásticos de cabelo, ganchos 

de mola [acessórios para cabelo]; artigos decorativos 

para o cabelo, nomeadamente, ganchos de mola, 

ganchos de mola para o cabelo, bandoletes, diademas 

[bandoletes], artigos para prender o cabelo, ganchos 

invisíveis para o cabelo, artigos decorativos para o 

cabelo, decorações para o cabelo, fitas para o cabelo, 

elásticos de cabelo, ganchos de mola [acessórios para 

cabelo].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202137

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos [ótica]; óculos para desporto 

[óculos]; óculos de sol; estojos para óculos; estojos 

para óculos de sol; cordões para óculos; correntes 

para óculos; lentes de contacto; estojos para lentes de 

contacto; viseiras para o sol [artigos de ótica].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202138

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : Joa l ha r ia; c ola re s [ joa l ha r ia]; 

chokers  (colares); pulseiras; anéis [joalharia]; 

brincos de orelhas; pingentes [joalharia]; broches 

[b i jut a r ia s]; c or rentes [ joa l ha r ia]; c of res pa ra 

jóias; botões de punho; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios; relógios de pulso; braceletes 

para relógios; fivelas para relógios; caixas de relógios 

[componentes de relógios]; braceletes para relógios; 

pulseiras de relógios em couro; correntes de relógios; 

visores para relógios; alfinetes de gravatas; clipes 

para gravatas; porta-chaves [com objeto decorativo]; 

correntes para chaves como joalharia [berloques e 

porta-chaves]; porta-chaves como joalharia [berloques 

e porta-chaves]; amuletos em jóias; caixas de jóias; 

correntes de joalharia; strass [imitações de pedras 

preciosas]; strass [bijuteria]; pedras preciosas; pedras 

semi-preciosas; joalharia feita de pedras preciosas; 

joa lhar ia feita de pedras semi-preciosas; metais 

preciosos e suas ligas; alfinetes [joalharia].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202139

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

nesta s matér ia s não i nc lu ídos nout ra s c la s ses; 

malas para uso em viagem; sacos; cofres de viagem; 

sacos de viagem; sacos de desporto; bolsas de caça 

[acessórios de caça]; bolsas de tiro [acessórios de tiro]; 

mochilas [com duas alças]; sacos de mão; estojos em 

couro; couro artificial [cartão-couro]; pastas para 

documentos; estojos de maquilhagem; bolsas para 

sapatos; sacos de toilette; saco de viagem; malas para 

transporte de documentos; porta-cartões de visita; 

estojos para chaves [marroquinaria]; carteiras para 
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cartões de crédito; porta-fatos; sacos de viagem para 

vestuário; bolsas de viagem para vestuário; malas 

de viagem; malas de viagem com rodas; couro para 

móveis; revestimentos de móveis em couro; guarnições 

[enfeites] de couro para móveis; bandoleiras [correias] 

em couro; carteiras; carteiras em couro; bolsas; porta-

-cartões [carteiras]; mochilas com duas alças; pastas 

[maletas]; maletas para documentos; malinhas de mão; 

chapéus-de-chuva; sacos [invólucros, bolsas] em couro, 

para embalagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202140

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário; molduras para fotografias; 

moldu ras; a r má r ios de mobi l iá r io; c estos pa ra 

arrumação [mobil iário]; almofadas [travesseiros]; 

ac es sór ios de c a ma, nomeada mente, c olchões, 

armações de camas, estruturas de camas, cabeceiras 

de cama e a lmofadas; espelhos (v idro prateado); 

tampos para mesas; bengaleiros para guarda-chuvas; 

estantes [mobi l iár io]; chapelei ros [bengalei ros]; 

cadeiras [assentos]; poltronas [cadeirões]; canapés 

[c a d e i r õ e s]; s o f á s; c a m a s; r o u p e i r o s; b a n c o s 

[mobiliário]; escrivaninhas; mostruários [mobiliário]; 

cómodas; secretárias [mobiliário]; obras de arte feitas 

em madeira, cera, gesso ou plástico; mobiliário em 

metal; expositores de jornais; estores para janelas [de 

interior]; estores de janelas interiores [mobiliário]; 

espelhos [móveis]; ferragens pequenas não metálicas, 

nomeadamente, pernos, parafusos, cavilhas, rodízios 

para móveis, cintas para união de tubagens; caixas 

de correio, não metál icas; estantes para chapéus 

[mobiliário]; cabides para casacos; porta-revistas; 

prateleiras para calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202141

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homem, senhora, e 

criança; calções; ceroulas; calças; camisas; t-shirts; 

camisolas [pul lovers]; sweatshirts; calças de fato 

de treino; roupa inter ior; vest idos; sa ias; calção- 

-saia; camisolas; casacos; blusões; meias; faixas para 

absorver a transpiração; luvas; mitenes (luvas); fitas 

para braços [vestuário]; fitas para cabeça [vestuário]; 

blusões; coletes; lenços de bolso (vestuário); gravatas; 

roupões de ban ho; pija mas; vestuár io para uso 

desport ivo; vestuár io em couro, nomeadamente, 

camisas, casacos, blusões, coletes e chapelar ia; 

chapelaria; bonés; viseiras sob a forma de chapelaria; 

chapéu de tecido; calçado; calçado informal; sapatos 

de desporto; calçado formal; calçado para homem; 

calçado para senhora; calçado para bebés; calçado para 

crianças; calçado de praia; botas; sapatos; pantufas; 

suportes para vestuário [suspensórios]; cachecóis, 

nomeadamente, lenços para usar na cabeça e lenços de 

pescoço; cintos [vestuário]; cintos em couro [vestuário]; 

aros para usar na cabeça [vestuário].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202142

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : DB Ai He Jiu Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Anson Road, #12-08 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Braçadeiras [acessórios de vestuário]; 

fivelas para alças para sutiãs [acessórios de vestuário]; 

broches [ac es sór ios de vestuá r io]; f ivela s pa ra 

vestuário; f ivelas em metais preciosos [acessórios 

de vestuár io]; plumas [acessór ios de vestuár io]; 

bandoletes; acessórios para o cabelo, nomeadamente, 

ganchos de mola, ganchos de mola para o cabelo, 
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bandoletes, d iademas [bandoletes], ar t igos para 

prender o cabelo, ganchos invisíveis para o cabelo, 

artigos decorativos para o cabelo, decorações para o 

cabelo, fitas para o cabelo, elásticos de cabelo, ganchos 

de mola [acessórios para cabelo]; artigos decorativos 

para o cabelo, nomeadamente, ganchos de mola, 

ganchos de mola para o cabelo, bandoletes, diademas 

[bandoletes], artigos para prender o cabelo, ganchos 

invisíveis para o cabelo, artigos decorativos para o 

cabelo, decorações para o cabelo, fitas para o cabelo, 

elásticos de cabelo, ganchos de mola [acessórios para 

cabelo].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202143

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : Vimergy, LLC

  E n d e r e ç o :  10950 S a n J o s e B l v d.,  #288 , 

Jacksonville, Florida 32223 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Chás de ervas para fins medicinais; 

produtos de suplementos alimentares à base de ervas 

sob a forma de extractos e cápsulas; suplementos 

alimentares dietéticos sob a forma de elixires de ervas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202144

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : Vimergy, LLC

  E n d e r e ç o :  10950 S a n J o s e B l v d.,  #288 , 

Jacksonville, Florida 32223 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

onl ine de suplementos vitamínicos, suplementos 

nat u ra i s de er va s, e suplemento s a l i ment a re s 

dietéticos; serviços de loja de vendas por grosso online 

de suplementos vitamínicos, suplementos naturais de 

ervas, e suplementos alimentares dietéticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202194

[220]  Data de pedido : 2022/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 2 1

306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202195

[220]  Data de pedido : 2022/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 2 1

306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202196

[220]  Data de pedido : 2022/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 2 1

306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202197

[220]  Data de pedido : 2022/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 2 1

306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202198

[220]  Data de pedido : 2022/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 2 1

306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202237

[220]  Data de pedido : 2022/10/12

[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 visco suplementação para preenchimento 

de rugas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202239

[220]  Data de pedido : 2022/10/12

[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 visco suplementação para preenchimento 

de rugas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202243

[220]  Data de pedido : 2022/10/12

[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 t ratamento de l inhas g labelares; preparações 

farmacêuticas para o tratamento de rugas faciais; 

preparações farmacêuticas para o tratamento de 

ass i metr ias; prepa rações fa r macêut icas pa ra o 

tratamento de defeitos; preparações farmacêuticas 

para o tratamento de condições da pele humana; 

implantes biológicos dermáticos, nomeadamente 

soluções de visco suplementação para preenchimento 

de rugas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202245

[220]  Data de pedido : 2022/10/12

[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 t ratamento de l inhas g labelares; preparações 

farmacêuticas para o tratamento de rugas faciais; 

preparações farmacêuticas para o tratamento de 

ass i metr ias; prepa rações fa r macêut icas pa ra o 

tratamento de defeitos; preparações farmacêuticas 

para o tratamento de condições da pele humana; 

implantes biológicos dermáticos, nomeadamente 

soluções de visco suplementação para preenchimento 

de rugas, tudo para ser vendido e comercializado 

apenas a médicos, cirurgiões ou profissionais de saúde 

licenciados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202247

[220]  Data de pedido : 2022/10/12

[730]  Requerente : Keller Medical, Inc.

  Endereço : 1 N. Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos médicos para facilitar 

a colocação de um ou mais implantes cosméticos 

durante procedimentos cirúrgicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202248

[220]  Data de pedido : 2022/10/12

[730]  Requerente : Zeltiq Aesthetics, Inc.

  Endereço : 1 N. Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos médicos, nomeadamente, 

aparelhos para arrefecimento de tecidos, contorno 

e melhoramento da celulite; dispositivos médicos 

utilizados para destruir células de gordura.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202249

[220]  Data de pedido : 2022/10/12

[730]  Requerente : Zeltiq Aesthetics, Inc.

  Endereço : 1 N. Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Cuidados de saúde; clínicas médicas; 

fisioterapia; quiroprática; cirurgia plástica (na natureza 

do contorno de tecidos e melhoramento da celulite); 

salão de beleza; assistência veterinária; horticultura; 

aluguer de instalações sanitárias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202278

[220]  Data de pedido : 2022/10/12

[730]  Requerente : Kyndryl, Inc.

  Endereço : One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

New York, New York 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  S e r v i ç o s :  S e r v i ç o s d e c o n s u l t o r i a  d e 

negócios para empresas no domínio da selecção, 

implementação, administração e utilização de sistemas 

de equipamento e programas informáticos; serviços de 

consultoria de negócios para empresas no domínio da 

selecção, implementação, administração e utilização 

de sistemas de equipamento e programas informáticos 

nas áreas de programas informáticos para empresas, 

tec nolog ia e i n f ra-est r ut u ra s, c iber seg u ra nç a, 

resiliência, análise de dados, transformação digital, e 

inteligência artificial; serviços de co-criação na forma 
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de serviços de assistência às empresas, nomeadamente 

assistência aos clientes na selecção, implementação, 

administração e utilização de sistemas de equipamento 

e programas informáticos; serviços de co-criação 

na forma de serviços de assistência às empresas, 

nomeadamente assistência aos clientes na selecção, 

implementação, administração e utilização de sistemas 

de equipamento e programas informáticos nos campos 

dos programas informáticos para empresas, tecnologia 

e infra-estruturas, cibersegurança, resiliência, análise 

de dados, t ransfor mação d ig ita l, e intel igênc ia 

art i f ic ia l; organização e real ização de ex ibições 

comerciais no domínio da informática, tecnologia da 

informação e transacções comerciais electrónicas; 

organização e realização de exibições comerciais no 

domínio da informática, da tecnologia da informação 

e das transacções comerciais electrónicas através de 

uma rede informática global; organização e realização 

de exibições comerciais nos domínios dos programas 

informáticos para empresas, tecnologia e in f ra- 

-estruturas, cibersegurança, resiliência, análise de 

dados, transformação digital, e inteligência artificial; 

análise de estatísticas de mercado e estudos de dados; 

compilação e análise de dados comerciais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/12  Hong Kong, 

China N.º 305931496

[210]  N.º : N/202279

[220]  Data de pedido : 2022/10/12

[730]  Requerente : Kyndryl, Inc.

  Endereço : One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

New York, New York 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, nomeadamente 

conferências, exposições, simpósios, apresentações, 

demonstrações técnicas e seminários de formação, 

todos no domínio das tecnologias da informação e 

dos produtos e serviços informáticos; organização 

e realização de conferências; organização e direção 

de exposições para fins educativos; organização e 

realização de workshops; organização e realização de 

seminários; organização e realização de conferências e 

seminários no domínio das tecnologias da informação 

e dos produtos e serviços informáticos; organização 

e rea l i zação de for mação pa ra ut i l i zadores de 

programas informáticos; organização e realização 

de for mação para ut i l i zadores de equ ipamento 

informático; organização e realização de cursos de 

tecnologias de informação; serviços de formação em 

operações informáticas e tecnologia da informação; 

organização e realização de sessões de co-criação 

com clientes no domínio da formação em tecnologias 

de informação (TI); organização e real ização de 

sessões de co-cr iação com cl ientes no dom í n io 

dos produtos e serviços informáticos; serviços de 

educação, nomeadamente conferências, exposições, 

simpósios, apresentações, demonstrações técnicas 

e seminários de formação a decorrer em linha num 

ambiente virtual, todos no domínio das tecnologias 

da informação e dos produtos e serviços informáticos; 

organização e realização em linha de conferências 

em ambiente virtual; organização e realização em 

linha de exposições em ambiente virtual; organização 

e realização em linha de workshops em ambiente 

v i r t u a l; orga n i zaç ão e rea l i zaç ão em l i n ha de 

seminár ios em ambiente v i r tua l; organ ização e 

realização em linha de conferências e seminários 

no domínio das tecnologias da informação e dos 

produtos e serviços informáticos em ambiente virtual; 

organização e realização em linha de formação para 

utilizadores de programas informáticos em ambiente 

virtual; organização e realização em linha de formação 

para utilizadores de equipamento informático em 

ambiente virtual; organização e realização em linha 

de cursos de tecnologias de informação em ambiente 

virtual; formação em linha em operações informáticas 

e tecnologias da informação em ambiente virtual; 

organização e realização em linha de sessões de co-

criação com clientes em ambiente virtual; organização 

e realização em linha de sessões de co-criação com 

clientes no domínio das tecnologias de informação (TI) 

e dos produtos e serviços informáticos em ambiente 

virtual.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/12  Hong Kong, 

China N.º 305931496

[210]  N.º : N/202328

[220]  Data de pedido : 2022/10/14
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[730]  R e q u e r e n t e  :  C AV I T  C A N T I N A 

VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI 

DEL TRENTINO SOCIETA’ COOPERATIVA

  Endereço : Via Del Ponte 31 –38123 Trento, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinho, vinhos espumantes, bebidas 

espirituosas destiladas e licores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202339

[220]  Data de pedido : 2022/10/14

[730]  Requerente : 牦

  Endereço : A

( 6 )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202340

[220]  Data de pedido : 2022/10/14

[730]  Requerente : 

 LAO CHON IAT

  Endereço : 12L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202345

[220]  Data de pedido : 2022/10/14

[730]  Requerente : MS-IVT Co., Ltd.

  Endereço : 1588 Mujina, Minami-Alps City, 

Yamanashi, 400-0206, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Válvulas (componentes mecânicos); 

vá lv u las h idráu l icas (componentes mecân icos); 

vá lv u las de c ont rolo de pres são (c omponentes 

mecânicos); válvulas para aparelhos; válvulas de 

c i l indro para máquinas; válvulas de controlo da 

temperatura para máquinas; válvulas de controlo 

de pressão para máquinas; válvulas de controlo de 

velocidade para máquinas; válvulas de retenção para 

máquinas; reguladores para máquinas; válvulas de 

retenção (componentes mecânicos); válvulas para 

máquinas e aparelhos não transportadores; ajustador 

de pressão de gás (componentes mecânicos).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, verde, azul e branco, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/202346

[220]  Data de pedido : 2022/10/14

[730]  Requerente : MS-IVT Co., Ltd.

  Endereço : 1588 Mujina, Minami-Alps City, 

Yamanashi, 400-0206, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Válvulas (componentes mecânicos); 

vá lv u las h idráu l icas (componentes mecân icos); 

vá lv u las de c ont rolo de pres são (c omponentes 

mecânicos); válvulas para aparelhos; válvulas de 
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ci l indro para máquinas; válvulas de controlo da 

temperatura para máquinas; válvulas de controlo 

de pressão para máquinas; válvulas de controlo de 

velocidade para máquinas; válvulas de retenção para 

máquinas; reguladores para máquinas; válvulas de 

retenção (componentes mecânicos); válvulas para 

máquinas e aparelhos não transportadores; ajustador 

de pressão de gás (componentes mecânicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202349

[220]  Data de pedido : 2022/10/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 201-207

厦3 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202360

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 20 2

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 100 Y 30

K 0

 C 69 M 58 Y 62 K 10

 C 0 M 100 Y 100 K 0

 C 0 M 0 Y 0 K 0

 C 0 M 0 Y 0 K 100

[210]  N.º : N/202361

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

288 SOHO 6 1306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202363

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Re querente : A L I BA BA SI NGA P OR E 

HOLDING PRIVATE LIMITED

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 Axa Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográf icos, 

cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, 

de medida, de sinalização, de detecção, de teste, de 

inspecção, de salvamento e de ensino; instrumentos e 

aparelhos para condução, distribuição, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo da distribuição 

ou uso de electricidade; instrumentos e aparelhos 

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

processamento de sons, imagens ou dados; conteúdos 

de média gravados e descarregáveis, e supor tes 
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de armazenamento; suportes de gravação digital 

ou suportes de registo analógico virgens e suporte 

de armazenamento d ig ita is; suportes de reg isto 

mag nét ic o, d i sc os acúst ic os; mec a n i smos pa ra 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

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

processamento de dados; dispositivos informáticos 

p e r i fé r i c o s; f a t o s d e m e r g u l h o, m á s c a r a s d e 

mergulho, tampões de ouvidos para o mergulho, 

clipes nasais para mergulho e natação, luvas para 

mergulho, aparelhos de respiração para a natação 

subaquática; programas de computador; software 

para processamento electrónico de pagamentos de 

e para terceiros; software de autenticação; software 

fornecido através da Internet; software informático 

para entreten imento interact ivo, que permitam 

aos usuários a personalização de experiências de 

exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

v íd e o e aud iov i su a i s; s o f t wa re d e men s a gen s 

instantâneas; sof tware de par t i lha de f ichei ros; 

software de comunicação para a partilha electrónica 

de dados, áudio, imagens e gráficos através de redes 

informáticas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; 

software informático sob a forma de uma aplicação 

para dispositivos móveis e computadores; software 

de aplicações para utilização em dispositivos móveis; 

software para o processamento de imagens, gráficos, 

áudio, vídeo, e texto; software descarregável para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, 

dados, documentos, voz, e imagens através da Internet; 

software descarregável para permitir aos utilizadores 

participarem em reuniões e aulas pela Internet, com 

acesso a dados, documentos, imagens e software de 

aplicações através de um navegador da web; software 

descarregável para aceder, visualizar, e controlar 

remotamente computadores e redes informáticas; 

software de computação em nuvem descarregável; 

software descarregável baseado em computação em 

nuvem; software de computador (incluindo software 

descarregável a part ir da Internet); programas e 

software informático, electrónico e de videojogos 

(i nc lu i ndo sof t wa re de s c a r regável a pa r t i r da 

Internet); aplicativos de computador para a difusão 

de vídeos, músicas e imagens; software informático 

descarregável para difusão de áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia em telemóveis, tabletes, disposit ivos 

móveis, computadores e televisões; aplicações de 

software para a difusão de áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia em telemóveis, tabletes, disposit ivos 

m óve i s, c o m put a d o re s e t e l ev i s õ e s; s o f t wa re 

informático para a difusão de conteúdo audiovisual e 

multimédia através da internet e redes de comunicação 

g loba l; sof t wa re pa ra pesqu i sa, orga n i zação, e 

recomendação de conteúdos de multimédia; filmes e 

shows de televisão descarregáveis; desenhos animados 

e f i lmes; dispositivos para streaming de suportes 

digitais; f icheiros de áudio, visuais e audiovisuais 

descarregáveis, apresentando programas e conteúdos 

m u l t i m é d i a d e e n t r e t e n i m e n t o; p u b l i c a ç õ e s 

electrónicas on-line (descarregáveis a partir da Internet 

ou de uma rede informática ou de uma base de dados 

informática); música digital (descarregável a partir da 

Internet); jogos, imagens, películas cinematográficas, 

filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; 

publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de 

revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas técnicas, 

mater ia i s i n for mat ivos, ma nua is de i nst r uções 

no dom í n io de negó c io s c omerc ia i s, c omérc io 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação 

em negócios comercia is e comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, vendas, marketing 

e f inanças; semicondutores; c ircuitos integrados 

semicondutores, chips de memória semicondutores; 

controladores de memória semicondutoras; circuitos 

d e memór i a i nt eg r a d a s em ic ondutor a s; c h ip s 

pro c es sadores sem ic ondutores; pro c es sadores 

sem icondutores; m icrocontroladores; u n idades 

(electrónicas) microcontroladores; microcontroladores 

de baixa tensão; chips [circuitos integrados]; chips 

de computador; unidades centrais de processamento 

(CPU); chips de computador RISC-V e unidades 

centrais de processamento; chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos 

de instruções; periféricos informáticos; cartões de 

memória para máquinas de videojogos; computadores 

por tátei s (notebooks); computadores por tátei s 

(laptops), computadores portáteis, computadores 

portáteis; computadores tablet; assistentes pessoais 

digitais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de 

telecomunicações; esteiras para o rato; conjuntos 

portáteis para telemóvel; acessórios para telemóveis; 

telemóveis; smartphones; câmaras digitais; baterias, 

car regadores de bater ias; estações de t raba lho 

informáticas; servidores informáticos; aparelhos 

para cod i f icar e descod i f icar s i na i s; aparel hos 

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

c omu n ic aç ão por satél i te e telec omu n ic aç ões; 

instrumentos e software informático para comunicação 
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com redes de computadores e sítios na rede; monitores 

para exibição; hardware de computador para uso na 

transmissão, recepção, exibição e manipulação de 

textos, vídeos e dados de vídeo, áudio e dados de áudio, 

fotografias e outros conteúdos multimédia; leitores de 

media digital; aparelhos de projeção; hardware para 

ligação a redes informáticas e de telecomunicações; 

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

encaminhamento e centrais de redes informáticas; 

modems e cartões e dispositivos de comunicação 

sem fios e com fios; suportes para laptops, sacos para 

computadores; hardware e f irmware; dispositivos 

de extinção de fogo; sistemas de navegação para 

automóveis; discos compactos; câmaras de segurança; 

un idades móveis de rad iodi fusão e teled i fusão; 

equipamento de teledifusão; aparelhos de televisão; 

câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; auriculares; 

altifalantes; dispositivos e equipamento para sistemas 

de posicionamento global (GPS); monitores de cristais 

líquidos para equipamento de telecomunicações e 

electrónico; descodificadores de televisão; aparelhos 

de controlo remoto; programas de armazenamento 

de dados; painéis de sinalização electrónicos; cartões 

bancários, de débito, de pagamento e de identificação 

codificados ou magnéticos; caixas automáticas [de 

dinheiro]; leitores de livros electrónicos; cartuchos 

de toner (vazios) para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos para 

videovigilâncias de bebés; para-sóis para objectivas; 

cartões de acesso codificados; óculos 3D; óculos e 

óculos de sol; software de edição de vídeo, imagens 

e áudio; máquinas de vendas de bilhetes e máquinas 

de distribuição automática de bilhetes; aparelhos 

de reconhecimento facial; capas para smartphones; 

aparelhos para o registo do tempo; balanças, sem ser 

para uso médico; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202364

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Re querente : A L I BA BA SI NGA P OR E 

HOLDING PRIVATE LIMITED

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 Axa Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : P ubl ic idade; gestão de negóc ios 

comerciais; administração comercial; trabalhos de 

escritório; serviços de transacções on-line relacionados 

com leilões electrónicos e prestação de avaliações 

comerciais em relativo àqueles; serviços de venda a 

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

fornecimento de informações de vendas, empresas, 

publ ic idade e promo ç ões at ravés de u ma rede 

informática global e através da Internet; apresentação 

de produtos nos meios de comunicação, para fins de 

venda a retalho; prestação de um directório de web 

sites de terceiros para facilitar transacções comerciais; 

serviços de consultoria empresaria relacionados com a 

ex p l o r a ç ã o d e u m m e r c a d o e l e c t r ó n i c o p a r a 

compradores e vendedores de produtos e/ou serviços 

através de uma rede informática global; leilões através 

da Internet; assistência empresarial relacionada com a 

facilitação de transacções comerciais através de redes 

informáticas locais e globais; estudos de mercado e 

serviços de consultor ia empresar ial; serviços de 

consu ltador ia empresa r ia l relac ionados com a 

facilitação da realização de negócios através de redes 

informáticas locais e globais localizando e prestando 

referências para a entrega de uma ampla variedade de 

actividades e produtos e serviços de consumo; serviços 

de administração comercial para o processamento de 

vendas feitas através da Internet; processamento de 

dados informáticos; serviços de vendas, negócios 

c o m e r c i a i s e d e i n fo r m a ç õ e s p r o m o c i o n a i s; 

actualização e manutenção de dados em bases de 

dados informáticas; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da 

tecnologia de eventos na web, conferências, programas 

d e fo r m a ç ã o, p r o g r a m a s d e a p r e n d i z a g e m, e 

seminários; serviços de consultadoria empresarial na 

área da disponibilização de conhecimento relacionado 

com a web; serviços de consultadoria na área da 

colaboração on-line e tecnologias de colaboração 

(negócio ou comercial); serviços de consultadoria nas 

áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de 

projectos comerciais; serviços de gestão de projectos 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, 

prepa raç ão, orga n i zaç ão, produç ão, g ravaç ão, 

monitor ização e seguimento de eventos na web, 

conferências, programas de formação, programas de 
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aprendizagem, e seminários; divulgação de informação 

empresarial de bens e serviços de terceiros através de 

redes in formát icas loca is e g lobais; serv iços de 

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

fornecimento de um web site numa rede informática 

global através do qual terceiros podem oferecer e 

procurar bens e serviços, colocar, determinar o estado 

d e p ot e n c i a i s c l i e nt e s e d e e n c o m e nd a s e d e 

concret izá-las, celebrar contratos e desenvolver 

transacções comerciais; prestação de serviços de 

encomendas informatizadas on-line; organização, 

exploração e supervisão de planos de fidelização e 

incentivo; serviços de publicidade prestados através da 

i nter net; produção de publ ic idade telev i s iva e 

r a d io fó n i c a; vend a em h a s t a púb l i c a [l e i l ão]; 

organização de feiras para fins comerciais; sondagem 

de opinião; processamento de dados; serviços de 

agências de publicidade; serviços de publicidade para 

terceiros; publicidade de bens e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e globais; aluguer 

de espaços publicitários em meios de comunicação; 

serviços de promoção de marketing; publicação de 

materiais de publicidade; aluguer de stands de vendas; 

serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); 

marketing de imóveis disponíveis; disseminação de 

materiais de publicidade, actualização de materiais de 

publicidade, compilação de publicidade para uso em 

p á g i n a s web n a I nt er net; a lu g u er d e e s p a ç o s 

publicitários; a reunião, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um website  de produtos generalizados na 

Internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, 

para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir 

comodamente esses produtos a partir de um catálogo 

de produtos generalizados através de encomendas 

postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, 

para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir 

comodamente esses produtos a partir de pontos de 

venda a retalho; venda a retalho e por grosso de 

semicondutores, c ircuitos de memória integrada 

semicondutoras, chips de memória semicondutores, 

controladores de memória semicondutoras, circuitos 

i nteg rados de memór ia sem ic ondutores, ch ips 

pro c es sadores sem ic ondutores, pro c es sadores 

sem icondutores, m icrocontroladores, un idades 

(electrónicas) microcontroladores, chips [circuitos 

integrados], chips de computador, unidades centrais de 

processamento (CPU), chipes de computador RISC-V 

(computação de conjunto de instruções reduzida - 

cinco) e unidades centrais de processamento (CPU), 

c h i p s d e c o m p ut a d o r e u n i d a d e s c e nt r a i s d e 

processamento com conjuntos de instruções, telefones, 

conjuntos portáteis para telemóvel, acessórios para 

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

telecomunicações, hardware e software, baterias, 

carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos 

para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a 

reprodução de dados, informações, imagens e/ou som, 

metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos 

d e i mpre s s ão, pap el a r i a, c a r tõ e s c o d i f i c a do s 

magneticamente e não codificados magneticamente, 

mobiliário, molduras, utensílios para uso doméstico e 

pa ra a c oz i n ha, a r t igo s de v id ro, porc ela na, e 

terracota, tecidos, vestuário, calçado, chapelaria, 

rendas e bordados, botões, faixas, alfinetes e agulhas, 

flores artificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos 

electrónicos, produtos químicos destinados à indústria, 

à ciência, à fotografia e à agricultura, tintas, vernizes, 

lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, produtos de 

perfumaria, cosméticos, loções capilares e corporais, 

óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, 

lubr i f icantes, combust ívei s, velas, preparações 

farmacêuticas, veterinárias e sanitárias, serralharia e 

qu i nqu i l har ia metá l ica, máqu i nas e máqu i nas- 

-ferramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas manuais, 

computadores, máquinas de calcular, aparelhos e 

instrumentos eléctricos, instrumentos fotográficos, 

cinematográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, 

aparelhos e instrumentos c i rúrg icos e médicos, 

aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção 

de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de 

venti lação, de distr ibuição de água e instalações 

sanitárias, veículos, armas de fogo, pirotecnia, objectos 

em prata, instrumentos de relojoaria e cronométricos, 

instrumentos de música, revistas, cartões, produtos de 

papel e de cartão, imagens, máquinas de escrever e 

a r t igos de escr itór io, mater ia i s de emba lagem, 

borrachas e matérias plásticas para uso no fabrico, 

substâncias para embalar e isolar, couro e imitações 

do couro produtos nestas matérias, bolsas de mão, 

bolsas, carteiras, pastas em couro, sacos, bagagem, 

guarda-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, 

tendas, f ios e l inhas para uso têxti l, cabides para 

vestuário, esteiras de mesa, artigos para a costura, 

coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos de 

desporto, alimentos e bebidas, carne, peixe, não vivo, 

aves domésticas, frutos e legumes em conserva, secos 
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e cozidos, doces [geleias] e coulis de frutas [molhos], 

ovos, leite e lat ic ín ios, óleos e gorduras para a 

alimentação, preparações de frutos oleaginosos, frutos 

oleaginosos secos, algas comestíveis (conserva, secos 

ou cozidos), algas [condimentos], algas frescas, batatas 

fr itas e batatas onduladas, rolinhos de ovo, aveia 

moída, snacks, confeitaria, temperos, chá com leite 

(bebida de chá), produtos de frutos secos, f rutos 

en latados, carne e mar iscos en latados, legumes 

enlatados, azeite, leite em pó, chá com leite (com 

predominância de leite), refrigerantes [bebidas], vinho, 

aguardente de arroz Japonesa (saké) [licor], vinhos de 

fruta, vinhos espumantes, café, chá, cacau, açúcar, 

arroz, farinhas, pães e bolos, condimentos, fruta e 

legumes frescos, cerveja, águas minerais, bebidas de 

f r ut a e out ras bebidas não a lc oól icas, bebidas 

alcoól icas, produtos f lorais, tabaco, artigos para 

f u madores e fósforos; d i st r ibu ição de mater ia l 

publicitário [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; 

serviços de agências de compra e venda para terceiros; 

selecção de produtos e aquisição de produtos por 

c o nt a d e i n d i v í d u o s e e m p r e s a s; s e r v i ç o s d e 

encomendas para terceiros; serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços de venda a retalho em 

supermercados; serviços de secretariado; organização 

de exposições com fins comerciais ou de publicidade; 

organização de desfiles de moda com fins comerciais; 

orga n i z aç ão de de s f i le s de mo d a pa ra f i n s de 

promoção; ser v iços de as s i stênc ia empresa r ia l 

relacionados com a compilação e aluguer de listas e 

correio; investigações em negócios comerciais; serviços 

de referências comerciais e de colocação de pessoal; 

ser v iços de agênc ias de despacho a l fandegár io 

(serviços de agências de importação-exportação); 

serv iços de agências de importação-exportação 

internacionais; serviços de agências para a subscrição 

de jornais; reprodução de documentos; transcrição de 

comunicações (incluindo a escrita em papel stencil 

[papel para mimeógrafo]); aluguer de equipamento de 

escritório; gestão do relacionamento com clientes; 

gestão de empresas em relação a comércio electrónico; 

gestão e administração de empresas de empresas em 

relação a comércio electrónico; contabilidade; serviços 

de contabilidade; serviços de resposta telefónica (para 

assinantes ausentes); serviços de resposta telefónica 

(para tercei ros); gestão de pessoa l; ser v iços de 

beneficência, nomeadamente a administração de 

negó c io s re l ac ion ado s c om a orga n i z aç ão e a 

realização de projectos de programas de voluntariado 

e de serviços comunitários; administração comercial 

do licenciamento de produtos e serviços para terceiros; 

serv iços de consultador ia em matér ia de gestão 

corporativa; serviços de intermediação comercial; 

gestão de negócios comerciais para prestadores de 

ser v iços em reg i me de f reela nce; negoc iação e 

conclusão de transações comerciais para terceiros; 

serv iços de gestão de projectos comercia is para 

projectos de construção; fornecimento de informações 

de negócios; fornecimento de informação estatística 

empresarial; fornecimento de informações em matéria 

de contactos comerciais; fornecimento de informações 

c omerc ia i s at ravés de u m webs ite; ser v iç os de 

consultadoria, informação e assessoria em relação aos 

serviços acima mencionados; tudo incluído nesta 

Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202365

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Re querente : A L I BA BA SI NGA P OR E 

HOLDING PRIVATE LIMITED

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 Axa Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços 

de telec omu n ic aç ões, nomeada mente ser v iç o s 

de transmissão e recepção de dados via redes de 

telecomunicações; fornec imento de serv iços de 

teleconferência multimédia, de videoconferência e de 

reuniões em linha na Web que permitem visualizar, 

parti lhar, editar e discutir entre participantes de 

modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e 

imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o 

desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, 

teleconferências, videoconferências e reuniões na 

Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos 

utilizadores através da Internet a redes informáticas 

pr ivadas; prestação de informações nas áreas de 

transmissão segura de dados e informações; serviços 

de consultadoria nas áreas de serviços de transmissão 

segura de dados e de informações; prestação de 

ser v iç os de c olaboração em l i n ha (ser v iç os de 
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telecomunicações) que permitem aos util izadores 

aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados 

entre si; serviços de difusão na Internet, fornecimento 

de acesso a uma base de dados de informações online 

relacionadas com uma plataforma baseada na Web 

para apresentação de reclamações; fornecimento de 

acesso de telecomunicações e ligações a bases de dados 

de computadores e à Internet; serviços de comunicação 

e l e c t r ó n i c o s; s e r v i ç o s d e t e l e c o m u n i c a ç õ e s 

i nterac t ivos; telec omu n ic aç ões de i n for maç ão 

(páginas Web), programas e dados de computador; 

fornecimento de l igações de telecomunicações à 

Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a facilidades e estruturas da 

web  a nível mundial; comunicação por terminais 

de computador; comunicação por redes de fibra óptica; 

t ransmissão de mensagens, in formações, dados, 

documentos e imagens auxiliada por computador; 

transmissão de fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de 

comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer 

de equipamento de telecomunicações; serviços de 

envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; 

for nec imento de ser v iços de telecomunicações 

para a recolha, t ransmissão e entrega de dados 

por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de 

voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis 

através de redes informáticas e de telecomunicações; 

serviços de mensagens instantâneas; serviços de 

comunicação através de telemóveis; fornecimento 

de serviços de telecomunicações para a recolha, 

transmissão e entrega de mensagens de correio, de 

informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, 

tal como caracteres, mensagens, música e imagens, 

telegramas, informação e dados por meios mecânicos, 

electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, 

vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em 

formato comprimido ou descomprimido e tanto em 

tempo real ou tempo diferido; transmissão, difusão e 

recepção de media electrónica, conteúdo multimédia, 

v ídeos, f i lmes, imagens, fotograf ias, texto, fotos, 

conteúdos gerados por usuários, conteúdo áudio, e 

informação em forma compressa ou não compressa 

em tempo rea l ou t ra nsm it ido poster ior mente; 

serviços de telecomunicação, incluindo, transmissão 

electrónica de áudio, vídeo e ficheiros multimédia 

através da televisão, cabo, a Internet, e redes globais 

de comunicação sem fios; transmissões electrónicas 

e difusão de material de áudio, vídeo, e conteúdo 

multimédia descarregável através de redes informáticas 

e de comunicação; serviços de difusão de material 

áudio, de vídeos, filmes e conteúdo multimédia através 

de subscrições electrónicas; serviços electrónicos 

de transmissão de mensagens, de conferência e de 

transmissão de ordens; serviços de videoconferência; 

comunicação por painéis de afixação electrónicos 

que permitem aos utilizadores executar uma conversa 

interact iva em tempo real entre um terminal de 

computador e pa inéis de a f i xação electrón icos 

contendo informação de imagens f ixas e imagens 

animadas e informação de voz tal como caracteres; 

fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão 

de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; 

streaming de material áudio na internet; streaming 

de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; 

serviços de transmissão televisiva pay-per-view ; 

serviços de difusão de vídeos, difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de 

música; transmissão de música, filmes, programas 

interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; 

transmissão de informação relacionada com compras 

on-line  e serviços de venda a retalho em geral; 

serviços de transmissão de video-on-demand ; 

serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher 

informações, dados, websites  e meios disponíveis 

em redes de computadores; fornecimento de acesso 

ao utilizador a uma base de dados de computadores 

c ontendo publ ic aç ões elec t rón ic a s, pa i néi s de 

afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de chat rooms  (serviços 

de chat room ); acesso de utilizadores múltiplos 

a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta 

quantidade de informação; fornecimento de acesso a 

um website  numa rede mundial de computadores 

através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar 

contractos e transaccionar negócios; fornecimento 

de acesso a um website  interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem 

informações, responderem a pedidos e colocarem e 

efectuarem encomendas para produtos, serviços e 

oportunidades de negócios; serviços de comunicação, 

nomeadamente, ser v iços de mensagens d ig ita is 

numéricas e de texto; transmissão de informação por 
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comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de 

comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

web ; serviços de comunicação electrónica para 

estabelecer chat rooms  virtuais via mensagens de 

texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e informações e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um painel de afixação interactivo em 

linha para a colocação, promoção, venda e revenda 

de itens v ia u ma rede g loba l de computadores; 

fornecimento de serviços de correio electrónico 

e reenv io de cor reio elec t rón ico; comu n icação 

de áudio e de vídeo via computadores e redes de 

computadores, e v ia uma rede de comunicações 

mundial; fornecimento de acesso a computadores e 

aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e 

bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e t ra nsm issão de mensagens ent re 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; fornecimento 

de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais 

e mundiais; fornecimento de acesso e recursos para 

v ideoconferênc ia e/ou conferênc ia telefón ica à 

distância; fornecimento de ligações informáticas a 

sítios web  de terceiros para facilitar o comércio 

electrónico e transacções no mundo real; serviços 

de consultador ia, informação e aconselhamento 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

transmissão, difusão e fluxo de áudio e vídeo através 

de computadores, redes de computador e redes globais 

de comunicação; difusão de dados; serviços de difusão 

de vídeo, áudio e televisão; provisão de difusão de 

dados a terceiros, nomeadamente, providenciamento 

a terceiros do acesso a dados remotos armazenados e 

software informático; tudo incluído nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202366

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Re querente : A L I BA BA SI NGA P OR E 

HOLDING PRIVATE LIMITED

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 Axa Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  S e r v i ç o s  :  T r a n s p o r t e ;  e m b a l a g e m  e 

armazenamento de produtos; organização de viagens; 

armazenamento f ísico de dados ou documentos 

guardados em suporte electrónico; informações 

sobre transporte; corretagem de transporte; reservas 

para transporte; logística de transporte; transporte 

de passagei ros e bens; emba lagem; cor retagem 

marítima; transporte automóvel; transporte aéreo; 

transporte por veículos blindados; aluguer de veículos; 

entrega/distribuição de mensagens; transporte por 

oleodutos; entrega de mercadorias encomendadas 

por correspondência; serviços de correio [mensagens 

ou mercadorias]; serviços de transportes na forma de 

gestão de transportes; aluguer de automóveis; serviços 

de estacionamento de automóveis; aluguer de iates e 

de barcos para viagens; serviços de planeamento de 

viagens por iates e por barcos; serviços de agências de 

viagens; serviços de reservas de viagens e informações 

de viagens; serviços de agências de bilhetes de viagem; 

organ ização de v iagens e in formações sobre as 

mesmas, tudo fornecido on-line a partir de uma base 

de dados informática ou da Internet; informações 

de viagens e turismo através da Internet ou através 

de redes de telecomunicações; fornecimento de 

or ientações para it inerár ios de v iagem; arranjo 

de c r u z e i ro s; orga n i z aç ão de t ra n sp or te pa ra 

passeios turísticos; reserva de lugares para viagens; 

acompanhamento de passageiros [viajantes]; serviços 

de transporte para visitas turísticas; organização de 

serviços de transporte de passageiros para terceiros 

através de uma aplicação em linha; reservas para 

viagens; fornecimento de informações sobre vias 

rodoviárias e trânsito, serviços de motoristas; carga e 

descarga de carga; corretagem de mercadorias; serviços 

de mudanças; serviços de corretagem para o aluguer, 

leasing, e/ou afretamento de barcos e/ou nav ios; 

resgate e desencalhe de navios e/ou barcos; pilotagem; 

distr ibuição e fornecimento de gás; d istr ibuição 

e fornec imento de electr ic idade; d ist r ibu ição e 

fornecimento de aquecimento; fornecimento de água; 

distr ibuição e fornecimento de água; serviços de 

instalações de amarração; aluguer de entrepostos; 

serviços aeroportuários; fornecimento de portagens; 

aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; serviços 

de estacionamento de automóveis (car parking); 
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serviços de estacionamento de automóveis (parking 

lot services); provisão de lugares de estacionamento; 

reservas de lugares de estac ionamento; a luguer 

e/ou leasing de aeronaves; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer 

e/ou leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de 

navios e/ou barcos; aluguer e/ou leasing de veículos 

de tracção humana; aluguer e/ou leasing de sistemas 

de estacionamento mecânico; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para 

empacotar ou para embrulhar; aluguer e/ou leasing de 

refrigeradores; recolha de resíduos e lixos domésticos; 

recolha de resíduos e l i xos industr ia is; a luguer 

de sistemas de navegação; a luguer de aeronaves; 

repo s iç ão de d i n hei ro em c a i xa s automát ic a s; 

serviços de motoristas; recolhe de bens recicláveis 

[transporte]; entrega de mercadorias; distribuição 

de jornais; distribuição de energia; entrega de flores; 

franqueamento de correspondência; frete [transporte 

de mercadorias]; a luguer de garagens; embrulho 

de presentes; a luguer de cavalos; lançamento de 

satélites para terceiros; armazenamento de bagagem; 

a lug uer de autoca r ros; ent rega/d i st r ibu ição de 

encomendas; aluguer de lugares de estacionamento; 

aluguer de congeladores; aluguer de fr igoríf icos; 

aluguer de carros de corrida; aluguer de contentores 

para armazenamento; aluguer de tratores; aluguer 

de tejadilhos para veículos; aluguer de cadeiras de 

rodas; abastecimento de distribuidores automáticos; 

operações de socorro [transporte]; resgate; transporte 

de táxi; serviços de reboques; informação de trânsito; 

reservas para transporte; embrulho de produtos; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202367

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Re querente : A L I BA BA SI NGA P OR E 

HOLDING PRIVATE LIMITED

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 Axa Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

i n for mações relac ionadas com entreten i mento 

ou educação, disponibi l izadas on-l ine através de 

uma base de dados in for mát ica ou da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) 

a partir da Internet; fornecimento de música digital 

(não descarregável) a part i r de websites de MP3 

(Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) na 

Internet; serviços de entretenimento e de educação 

re lac ion ado s c om o p la nea mento, pro duç ão e 

distribuição de som, imagens, música digital, filmes, 

áud io ao v ivo ou g ravado, mater ia i s v i sua i s ou 

audiovisuais para a difusão em televisão por cabo, 

canais de satélite, na Internet ou sistemas de ligações 

por fios ou sem fios e noutros meios de comunicação; 

prepa raç ão de prog ra ma s de ent reten i mentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electrónicos; 

prov i são de i n for mação sobre ent reten i mento, 

conteúdo mult imédia, programas telev isivos de 

entretenimento e provisão de filmes em linha; provisão 

de filmes não descarregáveis e shows de televisão 

através de serviços de transmissão de vídeos a pedido; 

provisão de serviços de entretenimento através de 

uma rede global de comunicação relacionada com 

sítios na internet apresentando uma vasta variedade 

de informações relacionada com o entretenimento de 

interesse geral para filmes, programas de shows de 

televisão, comédia, vídeos musicais, clipes de filmes, 

fotografias, e outros matérias de multimédia; provisão 

online de vídeo clips não descarregáveis e outros 

conteúdos multimédia digitais contendo áudio, vídeo, 

obras de arte, e/ou texto de ou relacionados com 

séries de televisão correntes; provisão de informação, 

opiniões e recomendações relacionadas com filmes 

e shows de televisão através de um sítios na rede e 

serviços de transmissão de vídeos por pedido; provisão 

de informação, notícias e comentários relacionados 

com entreten imento; organ i zação, rea l i zação e 

fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e workshops de formação em relação 

a telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 
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fornecimento de entretenimento através de meios 

interact ivos electrón icos e d ig ita is; serv iços de 

jogos elec t rón icos d i spon ibi l i zados at ravés da 

Inter net; for nec imento de v ideojogos, jogos de 

computador, som ou imagens, ou f i lmes através 

de redes de telecomunicações ou in for mát icas; 

fornec imento de jogos de computador on-l ine e 

de campeonatos; prestação on-line de vídeos (não 

descarregáveis); provisão de publicações eletrónicas 

difundidas online através da internet ou através de 

redes informáticas ou base de dados informáticas; 

publicação de textos, livros e jornais, com excepção 

dos textos publicitários; publicação de diagramas, 

i m a gen s e fotog ra f i a s; publ i c aç ão de jor n a i s, 

rev istas e per iód icos; prestação de publ icações 

electrónicas on-l ine, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e 

formação, de forma interactiva e sem ser interactiva; 

c onc ep ç ão de c u r s o s, ex a me s e qu a l i f i c aç õ e s 

educativas; serviços de formação relacionados com 

a saúde ocupacional e segurança, e preservação 

de meio ambiente; fornec imento de au las sobre 

charutos, aulas de provas de vinhos; fornecimento de 

informações educativas sobre materiais de pesquisa 

e serv iços de agência dos mesmos; organização, 

planeamento, e gestão de seminár ios; t reino de 

animais; serviços de instruções relacionados com o 

funcionamento de máquinas e equipamento, incluindo 

equipamento audiovisual, utilizado na produção de 

programas de difusão; prestação de informações 

relacionados com actividades de educação, formação, 

entretenimento, recreação, desportivas, sociais e 

culturais; organização, realização e apresentação 

de concursos de canções; organização, realização e 

apresentação de concertos; organização, realização e 

apresentação de concursos de eventos e competições 

com fins de educação ou entretenimento; organização, 

realização e apresentação de concursos de televisão 

e missões; organização, realização e fornecimento 

de conferências, convenções, congressos, seminários 

e workshops de formação; organização e condução 

de exibições para f ins culturais ou educacionais, 

espetácu los de moda, espetácu los educat ivos e 

performances e espetáculos culturais; serviços de 

exposições e galerias de arte; serviços de galerias de 

arte relacionados com o aluguer de obras de arte; 

serviços de agência de bilhetes para entretimento; 

serv iços de entreten imento musica l; a luguer de 

gravações sonoras; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva 

prem iu m  ou p or pa ga mento e s er v i ç o s d e 

programação televisiva; planeamento de programas 

de entretenimento televisivos; preparação e produção 

de programas de televisão; serviços de entretenimento 

re l ac ion ado c om o de s envolv i mento, c r i aç ão, 

produção, distribuição, e pós-produção de fi lmes, 

shows de televisão, reality shows, eventos especiais e 

conteúdo multimédia de entretenimento; serviços de 

entretenimento relacionado com peças de teatro ao 

vivo, musicais e espectáculos de comédia; fornecimento 

de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

a n i mação e tex to pa ra f i ns de entreten i mento; 

serviços de jogos; prestação de instalações recreativas, 

desportivas e de ginástica; espectáculos de grupos 

musica is; ser v iços de entreten imento de clubes 

de entretenimento, discotecas, desfiles de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clubes relacionados 

com entretenimento, educação e serviços culturais; 

produção (entretenimento) de programas para difusão; 

exploração de estúdios áudio e visuais; exploração 

de instalações desportivas; exploração de instalações 

para filmes, espectáculos, peças, música ou formação 

educacional; serviços de reservas de entretenimento; 

aluguer e leasing de filmes cinematográficos; aluguer e 

leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de 

programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos 

de televisão; serviços bibl iotecár ios; serviços de 

biblioteca de arquivo; legendagem; interpretação de 

linguagem gestual; aluguer de cassetes vídeo pré-

gravadas; aluguer e leasing de máquinas jogos; aluguer 

de equipamento de jogos arcade; aluguer de imagens; 

serviços de fotograf ia; tradução e interpretação; 

ser v iços de intérpretes l ingu íst icos; programas 

educativos e de formação na área da gestão do risco; 

programas educativos e de formação relacionados 

com certificações; provisão de notícias educacionais 

e de ent reten i mento; orga n i zaç ão de lot a r ia s; 

tutoria; Serviços de artistas de espetáculo; reservas 

para espetáculos; apresentação de espetáculos de 

variedades; organização de festas [divertimento]; 

produção de filmes; serviços de parques de diversão; 

redação de argumentos, sem ser para fins publicitários; 

ser v iç os de montagem de v ídeos pa ra eventos; 

realização de eventos de entretenimento de cosplay ; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 
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relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202368

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Re querente : A L I BA BA SI NGA P OR E 

HOLDING PRIVATE LIMITED

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 Axa Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

concepção, desenvolvimento e actualização de software 

de jogos de computador e de v ídeo; computação 

em nuvem; serviços de fornecimento de alojamento 

em nuvem; prestação de util ização temporária de 

software não-descarregável em nuvem e software de 

computação em nuvem; fornecimento de sistemas 

informáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 

através de computação em nuvem; software como 

serviço [SaaS]; serviços informáticos relacionados com 

a transmissão de informação, dados, documentos, e 

imagens através da Internet; serviços informáticos 

relac ionados c om a prov i são de u m ac es so em 

l inha a base de dados interactivas apresentando 

programação de filmes, pré-visualizações, trailers, 

actividades desportivas, concertos, notícias sobre 

celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; provedor de serv iços de apl icação 

[ASP], nomeadamente, a lojamento de apl icações 

de software informático de terceiros; provedor de 

serv iços de apl icação [ASP] para a prestação de 

software na área de conferências, áudio conferências, 

mensagens electrónicas, colaboração em documentos, 

videoconferências, e processamento de voz e chamadas 

à base da web; fornecimento de software em linha 

não descarregável para facilitar a interoperabilidade 

de várias aplicações de software; fornecimento de 

um website apresentando tecnologia que permita os 

usuários a partilharem informações e aconselhamento; 

serviços informáticos, nomeadamente, criação de 

uma comunidade on-line onde utilizadores registados 

podem participar em discussões, recolher reacções dos 

seus pares, constituir comunidades virtuais, participar 

em serviços de redes sociais, e partilhar documentos; 

p rov i s ão on l i ne de s of t wa re i n for m át i c o n ão 

descarregável e aplicações informáticas para a difusão 

de materiais de áudio, materiais de vídeo, vídeos, 

música e imagens; serviços informáticos relacionados 

com a cr iação de índ ices de in formação, s ites e 

recursos em redes informáticas; disponibil ização 

de motores de pesquisa na internet; alojamento de 

aplicações de software para a procura e recuperação 

de informação de bases de dados e redes informáticas; 

serviços informáticos relacionados com o fornecimento 

de serviços de l igação directa entre uti l izadores 

de computadores para troca de dados; pesquisa e 

desenvolvimento relacionado com semicondutores, 

c i rcu itos i nteg rados sem ic ondutores, ch ips de 

memória semicondutores, controladores de memória 

semicondutoras, circuitos integrados de memória 

semicondutores, chips processadores semicondutores, 

processadores semicondutores, microcontroladores, 

u n i d a d e s (e l e c t ró n i c a s) m i c ro c o nt ro l a d o r e s, 

microcontroladores de baixa tensão, chips [circuitos 

integrados], chips de computador, unidades centrais 

de processamento (C PU), ch ips de computador 

R ISC-V e un idades centra is de processamento, 

c h i p s d e c o m p ut a d o r e u n i d a d e s c e nt r a i s d e 

p ro c e s s a mento c o m c o nju nto s d e i n s t r u ç õ e s; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

( notebooks ), computadores portáteis ( laptops ), 

computadores portáteis e computadores de mão; 

concepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de 

leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis 

e smar tphones; concepção de câmaras d ig ita i s; 

serviços de computadores; serviços informáticos 

relacionados com a procura personalizável em bases 

de dados informáticas e websites; programação de 

computadores; serviços de integração de sistemas 

informáticos; análise informática; programação de 

computadores para a defesa contra vírus; serviços 

de sof tware de si stemas de computador; design 

de sof tware; design de sistemas de computador; 

concepção e desenvolv i mento de pág i nas Web; 

alojamento de websites; alojamento de aplicações; 

consultoria em software; codificação e descodificação 
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de sinais informáticos e electrónicos; conversão de 

dados ou documentos de suporte físico para formato 

eletrónico; serviços informáticos relacionados com a 

certificação de transacções comerciais e a preparação 

de relatórios em relação sobre as mesmas; serviços de 

informações sobre computadores e redes informáticas; 

fornecimento de programas de gestão de riscos de 

segurança in formática; serv iços de in formação, 

conhecimento, e testes em matér ia de segurança 

in formát ica; serv iços de garant ia de qual idade; 

serviços de segurança para controlo de acesso a 

computadores (serviços de segurança de computador), 

redes electrónicas e bases de dados; segurança da 

transmissão de dados e de transacções através de 

redes informáticas; consultadoria na área de segurança 

de dados; consultadoria tecnológica em relação a 

segurança de telecomunicações; serviços de segurança 

de redes de comunicação informatizada; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web 

e segurança de redes informáticas de comunicações; 

ser v iços de consu ltador ia na á rea da I nter net, 

rede informática mundial e segurança de redes de 

comunicação informatizadas, serviços de segurança 

informática; serviços de autenticação para segurança 

informática; serviços informáticos relacionados com 

a autenticação online de assinaturas electrónicas; 

backup externo de dados; armazenamento electrónico 

de dados; informações sobre tecnologia e programação 

in formát icas através de um website; a luguer de 

software de entretenimento; serviços de cartografia; 

serviços de assistência técnica (consultadoria técnica) 

relacionados com software e aplicações de computador 

on-l ine, por cor reio elect rón ico e por telefone; 

assessor ia em tecnologia informática prestada a 

utilizadores da Internet através de uma linha directa 

de apoio; prestação de informações técnicas a pedido 

explícito de utilizadores finais por meio telefónico ou 

de uma rede informática mundial; estudos de projectos 

técnicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; 

serviços de arquitectura e design; design de interiores 

de edifícios, escritórios e apartamentos; conceção e 

desenvolvimento de produtos multimédia; plataformas 

como um serviço [PaaS]; actualização de software; 

conversão de programas e dados informáticos, excepto 

conversão física; manutenção de software informático 

em matéria de segurança informática e da prevenção 

de riscos informáticos; serviços de consultadoria, 

informação e assessoria em relação aos serviços acima 

mencionados; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202369

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Re querente : A L I BA BA SI NGA P OR E 

HOLDING PRIVATE LIMITED

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 Axa Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de alojamento; fornecimento 

de alojamento por meio de habitação, hotéis e quartos 

(excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); 

ser v iços prestados por hotéis, motéis, pensões, 

campos de fér ias (alojamentos), fornecimento de 

alojamentos e quartos; serviços de cuidados infantis, 

creches e instalações de creche; serviços de refeições 

e de restaurante; serviços de bar; serviços de bar de 

cocktails; serviços de bar de vinho; serviços prestados 

por restaurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, bares 

de sanduíches, cantinas, cafés-bares, coffee shops , 

e casas de chá; serviços de reserva para marcação de 

alojamento e refeições; fornecimento de instalações 

para conferências; fornec imento de insta lações 

para acolh i mento de exposições; for nec i mento 

de instalações para exposições; fornecimento de 

instalações para espectáculos e performances; serviços 

de alojamento para viajantes, turistas, reuniões e 

eventos; serviços comerciais de catering; serviços de 

clube para o fornecimento de alimentos e bebidas; 

serviços de catering de hotel; exploração de locais 

de a lojamento [bar, restaurantes e a lojamento]; 

fornecimento de instalações [a lojamento] para a 

realização de convenções; fornecimento de instalações 

[alojamento] para feiras; prestação de informações 

relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; 

casas de fér ias; serviços de cater ing; serviços de 

banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação 

de serviços de alimentos e bebidas, preparação de 

alimentos e bebidas, serviços de restaurante self- 

-service e/ou de comida rápida; serviços de comida 

para fora; fornecimento de alimentos e bebidas para 

consumir no local (dine-in) e levar para fora (take- 

-away); balcões de venda de comida para fora; prestação 
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de informações relacionadas com a preparação de 

alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a 

partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou extranets; fornecimento de informações 

relativas a serviços de restaurantes e bares on-line a 

partir de uma base de dados informática ou através 

da Internet ou extranets; serv iços de reserva de 

hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; serviços 

de escultura culinária; serviços de consultadoria, 

informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; todos incluídos nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202370

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10 5 6 709

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202371

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10 5 6 709

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202372

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : TRU Kids Inc.

  Endereço : 5 Wood Hollow Road, First Floor, 

Parsippany, NJ 07054, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202373

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : TRU Kids Inc.

  Endereço : 5 Wood Hollow Road, First Floor, 

Parsippany, NJ 07054, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Comida para animais de estimação e 

recompensas comestíveis para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202374

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : TRU Kids Inc.

  Endereço : 5 Wood Hollow Road, First Floor, 

Parsippany, NJ 07054, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de animais de venda 

a retalho e venda a retalho on-l ine com produtos 

para animais de estimação, brinquedos para animais 

de estimação, comida para animais de estimação, e 

produtos para os cuidados veterinários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202375

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : Digitalbay Limited
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  Endereço : 149

1 9 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  S e r v i ç o s : 

Saas PaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202376

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : Digitalbay Limited

  Endereço : 149

1 9 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  S e r v i ç o s : 

Saas PaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202377

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 222-224

F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202378

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceuticals U.S.A., 

Inc.

  Endereço : 95 Hayden Avenue, L ex ington, 

Massachusetts 02421, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202379

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceuticals U.S.A., 

Inc.

  Endereço : 95 Hayden Avenue, L ex ington, 

Massachusetts 02421, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202380

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceuticals U.S.A., 

Inc.

  Endereço : 95 Hayden Avenue, L ex ington, 

Massachusetts 02421, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s :  P r e p a r a ç õ e s e s u b s t â n c i a s 

farmacêuticas e médicas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202381

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceuticals U.S.A., 

Inc.

  Endereço : 95 Hayden Avenue, L ex ington, 

Massachusetts 02421, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s :  P r e p a r a ç õ e s e s u b s t â n c i a s 

farmacêuticas e médicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202382

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 46 478

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0% M 16.7%

Y 28.8% K 74.1%

[210]  N.º : N/202383

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : Shimano Inc.

  Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Linha de pesca; iscos de pesca; iscas 

artificiais de pesca; varas de pesca; estojos para varas 

de pesca; redes de pesca portáteis; canas para pescar; 

sacos adaptados para equipamentos de pesca; carretos 

para a pesca; estojos para carretos de pesca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202384

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : 

 HAVI Logistics Services (Hong Kong) Limited

  Endereço : 8-10

 G/F Chiaphua Industries Building 8-10 Siu Lek Yuen 

Road, Shatin, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202385

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : PANIER DES SENS

  Endereço : Boulevard Jules Sébastianelli, Parc 

d’Activité Saint Antoine, 13011 Marseille, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de perfumaria, sabonetes, 

óleos es senc ia i s, c osmét ic os, loç ões capi la res, 

dentífricos, máscaras de beleza.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/04/27  França

N.º 22 4 864 515

[210]  N.º : N/202386

[220]  Data de pedido : 2022/10/17
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[730]  Requerente : Shire Human Genetic Therapies, 

Inc.

  E n d e r e ç o :  30 0 S h i r e Wa y, L e x i n g t o n, 

Massachusetts 02421, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

tratamento da deficiência de enzimas; preparações 

farmacêuticas para o tratamento da doença de Fabry.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202389

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : 啓

 WONG KAI UN

  Endereço : 216 6 Y

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/202390

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : 啓

 WONG KAI UN

  Endereço : 216 6 Y

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/202391

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : 啓

 WONG KAI UN

  Endereço : 216 6 Y

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202416

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123

23 22D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202417

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : Marvel Characters, Inc.

  Endereç o : 500 South Buena Vista St reet, 

Burbank, California 91521, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Banda desenhada descarregáveis; 

software de jogos de computador descarregáveis; 

software de jogos electrónicos descarregáveis para 

d isposit ivos electrónicos por táteis; sof tware de 

jogos de vídeo descarregáveis; software multimédia 

gravado em CD-ROM com software que permite aos 

utilizadores jogar um jogo de computador multimédia 

interactivo em linha; software multimédia gravado em 

DVD com software que permite aos utilizadores jogar 

um jogo de computador multimédia interactivo em 
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linha; software de jogos de computador descarregáveis 

através de uma rede informática global e dispositivos 

sem fios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202418

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : Marvel Characters, Inc.

  Endereç o : 500 South Buena Vista St reet, 

Burbank, California 91521, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento prestados 

através da Internet, nomeadamente, fornecimento 

de jogos de vídeo em linha; fornecimento de jogos 

de computador em l inha; fornecimento de jogos 

at ravés de comu n icações telefón icas celu lares; 

fornecimento de um sítio na rede através do qual as 

pessoas localizam informações nos campos de jogos 

de computador e jogos de vídeo; fornecimento de 

informações em l inha relacionadas com jogos de 

computador e melhoramentos informáticos para jogos; 

fornecimento de software de jogos não descarregáveis; 

fornecimento de banda desenhada não descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202421

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : Ser v iços de gestão empresar ia l; 

administração de empresas; gestão de projectos 

empresariais; serviços de intermediação empresarial 

para l igar fornecedores de bens e/ou serv iços a 

clientes, e para ligar clientes a fornecedores de bens 

e/ou serviços; intermediários e serviços de consultoria 

empresariais no domínio da venda de produtos e 

prestação de serviços; serviços de intermediação 

empresar ia l para vendedores e compradores de 

veículos; serviços de gestão de talentos; serviços de 

gestão de talentos para celebridades, desportistas, 

condutores de automóveis de corrida; publicidade, 

marketing e serviços promocionais; publ icidade, 

marketing e serviços promocionais relacionados com 

veículos automóveis, peças e acessórios para veículos 

automóveis, garant ias ou seguros para veícu los 

automóveis, serviços de reparação para veículos 

automóveis; serviços de lojas de venda a retalho, 

serviços de retalho em linha, e serviços de retalho 

fornecidos electronicamente; serviços a retalho, 

serviços a retalho em l inha, e serviços a retalho 

fornecidos electronicamente relacionados com a 

venda de revestimentos para automóveis e veículos, 

corantes, corantes, tintas, produtos para tratamentos 

anti-corrosivos, produtos para tratamentos anti-

ferrugem, produtos para tratamentos anti-erosivos, 

vedantes, retoques; serv iços de venda a reta lho, 

serviços de venda a retalho em linha, e serviços de 

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

relacionados com a venda de produtos de limpeza para 

automóveis e veícu los, preparações de l impeza, 

detergentes, champôs e fragrâncias, polidores, cera, 

sabões; serviços de retalho, serviços de retalho em 

linha, e serviços de retalho prestados electronicamente 

relacionados com a venda de metais comuns e suas 

l igas para ut i l i zação em veícu los e automóveis, 

materiais de construção metálicos para utilização em 

veículos e automóveis, pequenos artigos de ferragens 

metálicas para utilização em veículos e automóveis, 

crachás de veículos em metal, porta-chaves em metal, 

aparelhos de reboque para veículos, modelos de 

veículos em metal comum, pinos de metal, pinos 

(ferragens), crachás de metal para veículos, placas de 

matrícula e identificação de veículos, modelos de 

automóveis (ornamentos) em metal; serviços de venda 

a retalho, serviços de venda a retalho em linha, e 

s e r v i ç o s  d e  v e n d a  a  r e t a l h o  f o r n e c i d o s 

electronicamente, relac ionados com a venda de 

componentes de automóveis e de transmissão de 

v e í c u l o s, e n g e n h o s e m o t o r e s, e x a u s t o r e s e 

arrancadores, ferramentas eléctricas, panelas de óleo 

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

automóveis, mecanismos de engrenagens, correias de 

transmissão, alternadores, embraiagens, caixas de 

veloc idades, t ransm issões, abr idores de por tas 

eléctricos, correias de ventoinha, sistemas de escape, 

ignições electrónicas, filtros de combustível, geradores, 

pistões, radiadores; serviços de retalho, serviços de 

retalho em l inha, e serviços de retalho prestados 

elect ron icamente relac ionados com a venda de 

fer ra mentas e i mplementos manua is (operados 
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m a nu a l m e nt e) p a r a u t i l i z a ç ã o c o m ve í c u l o s, 

ferramentas operadas manualmente para reparação de 

veículos, raspadores operados manualmente para 

remoção de gelo dos veículos; serviços de venda a 

reta lho, serv iços de venda a reta lho em l inha, e 

s e r v i ç o s  d e  v e n d a  a  r e t a l h o  f o r n e c i d o s 

elect ron icamente relac ionados com a venda de 

instrumentos e aparelhos científicos, náuticos, de 

topografia, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medição, de sinalização, de controlo 

(super v i são), de sa lva mento e de ensi no, todos 

relac ionados com veícu los; ser v iços de venda a 

reta lho, serv iços de venda a reta lho em l inha, e 

s e r v i ç o s  d e  v e n d a  a  r e t a l h o  f o r n e c i d o s 

elect ron icamente relac ionados com a venda de 

aparelhos e instrumentos para conduzir, comutar, 

t r a n s fo r m a r, a c u mu l a r, r eg u l a r o u c o nt ro l a r 

electricidade, tudo relacionados com veículos; serviços 

de venda a retalho, serviços de venda a retalho em 

l inha, e ser v iços de venda a reta lho fornec idos 

elect ron icamente relac ionados com a venda de 

computadores, telemóveis, computadores tablete, 

medidores de gasol ina, capacetes de segurança, 

telemóveis, computadores de mão, lanternas de 

sinalização e triângulos de aviso de avaria de veículos, 

aparelhos de travagem anti-bloqueio, velocímetros, 

medidores, tudo relacionados com veículos; serviços 

de venda a retalho, serviços de venda a retalho em 

l inha, e ser v iços de venda a reta lho fornec idos 

elect ron icamente relac ionados com a venda de 

aparelhos e instrumentos de aviso e informação, 

aparelhos de controlo automático de estabilidade, 

apa rel hos elec t rón icos de controlo h id ráu l ico, 

aparelhos electrónicos de controlo de amortecedores, 

aparelhos elect rón icos de motor i zação d ig ita l, 

aparelhos electrónicos de controlo de cruzeiro, 

d i sposit ivos de av i so ant i-roubo, med idores de 

distância, computadores para utilização em veículos, 

câmaras fotográficas, câmaras de vídeo, aparelhos 

fotográficos, aparelhos de gravação de vídeo, câmaras 

de segurança e v igi lância, software de apl icação 

descarregável, publicações digitais descarregáveis, 

software descarregável, programas informáticos 

descarregáveis, software de aplicação descarregável, 

tudo pa ra ut i l i zação com ou relac ionados com 

veículos, para automóveis; serviços de retalho, serviços 

de retalho online e serviços de retalho fornecidos 

elect ron icamente relac ionados com a venda de 

aplicações de software descarregáveis para venda de 

veículos, aluguer de veículos, manutenção de veículos, 

função do veículo, controlo de veículos, operação de 

veículos, diagnóstico de avarias de veículos, reparação 

de veículos, monitorização de veículos, segurança e 

monitorização de velocidade, localização de veículos, 

s eg u r a n ç a d e ve í c u lo s, h i s tór i c o d e ve í c u lo s, 

comunicações com concessionár ios de veícu los, 

c o m u n i c a ç õ e s c o m f a b r i c a n t e s d e v e í c u l o s, 

c o m u n i c a ç õ e s c o m r e p a r a d o r e s d e ve í c u l o s, 

comunicações com clientes de veículos, comunicações 

com condutores de veícu los, comunicações com 

proprietários de veículos, comunicações com uma rede 

de utilizadores com veículos como interesse comum; 

serviços de retalho, serviços de retalho onl ine, e 

serv iços de reta lho prestados electronicamente 

relacionados com a venda de óculos para a condução 

de veículos, vestuário de segurança para a condução 

de veículos, software e programas informáticos para 

veículos autónomos, vestuário de protecção para a 

prevenção ou protecção contra ferimentos ao conduzir 

veículos, docas e estações de carga para veículos, 

por to s de c a rga pa ra ut i l i zaç ão c om veícu lo s, 

equipamento de carga de baterias para veículos, cabos 

de carga e cabos de carga para veículos, dispositivos 

de carga de baterias para veículos automóveis, painéis 

solares para veículos, baterias para veículos, células de 

energ ia para veícu los, equ ipamento áud io para 

veículos, equipamento vídeo para veículos, ecrãs para 

veículos, câmaras para veículos; serviços de venda a 

retalho, serviços de venda a retalho em linha e serviços 

de venda a reta lho fornecidos electronicamente 

r e l a c i o n a d o s c o m a ve n d a d e ve l o c í m et ro s e 

indicadores de velocidade para veículos, aparelhos e 

equ ipamentos de geoloca l i zação para veícu los, 

aparelhos e equipamentos de navegação para veículos, 

luzes de aviso para veículos, alertas e luzes de avaria 

para veículos, aparelhos de comunicação para veículos, 

chaves electrónicas e fechaduras para veículos, cartões 

e le c t rón ic o s de c h ave s, c a r tõ e s m a g nét i c o s e 

informatizados relativos a veículos, aparelhos de 

controlo remoto para arranque e operação de veículos, 

aparelhos e equipamento de detecção de objectos e 

obstáculos para veículos, cal ibres para veículos, 

comandos à distância para automóveis, software de 

intel igência artif icial para condução de veículos, 

simuladores de condução de veículos, simuladores de 

t re i no d e s p o r t ivo, s i mu l a d o re s d e c o ndu ç ão, 

simuladores de treino de condução; serviços de venda 

a retalho, serviços de venda a retalho em linha, e 

s e r v i ç o s  d e  v e n d a  a  r e t a l h o  f o r n e c i d o s 

electronicamente relacionados com a venda de luzes e 
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i l u m i n a ç ã o p a r a v e í c u l o s ,  a p a r e l h o s d e a r 

condicionado para veículos, luzes para veículos, faróis 

para veículos, ref lectores para veículos, luzes de 

travagem para veículos, aparelhos de iluminação para 

veículos, instalações de iluminação para veículos, 

degeladores para veículos, ventiladores para veículos, 

a que c e dore s pa r a ve í c u lo s, i n s t a l a ç õ e s de a r 

condicionado para veículos, lâmpadas para sinais 

direccionais para veículos, aparelhos de desodorização 

para veículos; serviços de retalho, serviços de retalho 

o n l i n e ,  e  s e r v i ç o s  d e  r e t a l h o  p r e s t a d o s 

elect ron icamente relac ionados com a venda de 

veículos, automóveis, automóveis, veículos terrestres, 

veículos utilitários desportivos, veículos eléctricos, 

peças e acessórios para veículos e automóveis, peças 

estruturais para veículos, chassis para automóveis, 

capôs para motores de veículos, capôs para veículos, 

embra iagen s e t ra n sm i s sõ es pa ra automóvei s, 

tejadilhos para veículos, deflectores para veículos, 

s ina is d i recc iona is para veícu los, bu z inas para 

veículos, espelhos retrovisores para veículos, abas de 

lama para veículos; serviços de retalho, serviços de 

reta lho onl ine, e serv iços de reta lho fornecidos 

elect ron icamente relac ionados com a venda de 

te jad i l ho s pa ra ve íc u lo s, a mor te c e dore s pa ra 

automóveis, conversores (torque) para veícu los 

terrestres, volantes, ligações de direcção para veículos, 

sistemas de suspensão para veículos, pára-brisas para 

veícu los, apoios de braço para veícu los, por ta-

bagagens pa ra veícu los, t ravões pa ra veícu los, 

ferragens de travagem para veículos, revestimento de 

travão para veículos, pastilhas de travão para veículos, 

tampas para depósitos de combustível para veículos, 

compartimentos de armazenamento especificamente 

montados para utilização em automóveis, spoilers para 

veículos, sistemas de segurança para utilização em 

veículos, alarmes anti-roubo para veículos, sistemas de 

a larme para automóveis, a larmes para veícu los, 

a i rb a g s p a r a ve í c u lo s, a l mof a d a s d e a s s ent o, 

coberturas de assento para veículos, v idros para 

veículos, porta-bagagens para veículos, assentos de 

segurança para veículos para crianças, rodas, pneus, 

tampas de depósito de gasolina para automóveis, 

assentos de segurança para automóveis; serviços de 

venda a retalho, serviços de venda a retalho online, e 

s e r v i ç o s  d e  v e n d a  a  r e t a l h o  f o r n e c i d o s 

electronicamente relacionados com a venda de obras 

de arte (artwork), obras de arte (works of art), obras 

de arte de metais preciosos, objectos de arte, objectos 

de arte de metais preciosos ou pedra preciosa, tudo 

relacionados com veículos; serviços de venda a retalho, 

serviços de venda a retalho em linha, e serviços de 

vend a a ret a l ho for ne c ido s e le c t ron ic a ment e 

relacionados com a venda de porta-chaves esti lo 

etiquetas, porta-chaves como jóias, porta-chaves (key 

charms), porta-chaves (key fobs), porta-chaves (key 

holders), porta-chaves (keyrings), estátuas de veículos; 

serviços de venda a retalho, serviços de venda a 

reta lho em l inha, e serv iços de venda a reta lho 

prestados electronicamente relacionados com a venda 

de papel, cartão, material impresso, álbuns, revistas, 

revistas, livros, material para encadernação de livros, 

fotografias, papelaria, impressões, material impresso, 

fotog ra f ia s, ca r ta zes, obras de a r te i mpressas, 

calendários, tudo relacionados com veículos; serviços 

de venda a retalho, serviços de venda a retalho em 

l inha, e ser v iços de venda a reta lho fornec idos 

elect ron icamente relac ionados com a venda de 

vestuár io, ca lçado, chapéus, luvas de condução, 

sapatos de condução, cober turas de automóvel; 

serviços de venda a retalho, serviços de venda a 

reta lho em l inha, e serv iços de venda a reta lho 

fornecidos electronicamente relacionados com a venda 

de veículos, automóveis, automóveis usados, peças 

para automóveis, componentes para automóveis, 

acessór ios para automóveis, componentes para 

veículos, assentos para veículos, acessór ios para 

veículos, automóveis de passageiros, automóveis de 

corrida, combustíveis e fontes de energia, transmissões 

para veículos e suas peças, estofos para veículos, tintas 

para veículos, guarnições para veículos, consolas para 

veículos, sistemas estéreo para veículos, computadores 

de bordo para veículos, dispositivos e aparelhos de 

segurança para veículos, electrónicos para veículos, 

combustível, petróleo, gasolina, fluidos para veículos, 

electr icidade e energia para o funcionamento de 

veículos, revestimentos de pintura para veículos, 

porta-chaves, placas de matrícula para veículos, porta-

chaves (key cases), porta-chaves (key tags), objectos de 

arte, relógios de pulso e respectivas peças e acessórios; 

prestação de serviços de informação, aconselhamento 

e consultoria relacionados com os referidos serviços.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/07/18  Su íça

N.º 09530/2022

[210]  N.º : N/202424

[220]  Data de pedido : 2022/10/18
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[730]  Requerente : Google LLC

  E nd ere ç o : 1600 A mph i t he at re Pa rk way, 

Mountain View, CA 94043 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software descarregável e gravado 

para fac i l ita r as t ransações comerc ia i s at ravés 

dos meios eletrónicos, por via da redes sem f ios, 

das redes informáticas mundiais e dispositivos de 

telecomunicações móveis; software descarregável 

e gravado para processamento de transferências de 

fundos e pagamentos eletrónicos efetuados através de 

câmaras de compensação automáticas (ACH), cartões 

de crédito, cartões de débito, cartões pré-pagos, 

porta-moedas sem fios, porta-moedas móveis, porta-

moedas eletrónicos, cheques eletrónicos e pagamentos 

eletrónicos, móveis e em linha; software descarregável 

e g ravado pa ra orga n i z aç ão, a r m a z ena mento, 

disponibilização de acesso a, resgate, digitalização, 

parti lha e disponibil ização de informações sobre 

produtos, serv iços, descontos, bi lhetes, car tões 

de embarque, bi lhetes de entrada, car tões para 

t ra n spor tes, cupões, abat i mento s, promo ç ões, 

bilhetes de evento, cartões de vacinação, programas 

de i ncent ivo, ca r tões-ofer ta, ofer tas espec ia is, 

recompensas, e programas de fidelização de clientes; 

software descarregável e gravado para processamento, 

facilitação, verificação, e autenticação de pagamentos 

móveis e transações sem contacto com distribuidores, 

comerciantes, e vendedores utilizando um dispositivo 

móvel; sof t wa re desc a r regável e g ravado pa ra 

captação, gestão, e armazenagem de informação de 

cartão de crédito e cartões de débito.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha e azul tal como representado na 

figura.

[300]  Prioridade : 2022/04/26  Estados Unidos 

da América N.º 97/382,423

[210]  N.º : N/202425

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : Google LLC

  E nd ere ç o : 1600 A mph i t he at re Pa rk way, 

Mountain View, CA 94043 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, nomeadamente, 

d i spon ib i l i zaç ão, pro c es sa mento, ver i f ic aç ão, 

autent icação de pagamentos móveis, opções de 

transações e pagamentos comerciais, transações de 

cartões de fidelização, transações de cartões pré- 

-pagos, transações de cartões de crédito e débito sem 

contacto, transações de pagamentos de contas com 

distribuidores, comerciantes, e vendedores através de 

dispositivos móveis; serviços de transação financeira, 

n o m e a d a m e nt e, fo r n e c i m e nt o d e t r a n s a ç õ e s 

comerciais e de opções de pagamento seguras.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha e azul tal como representado na 

figura.

[300]  Prioridade : 2022/04/26  Estados Unidos 

da América N.º 97/382,423

[210]  N.º : N/202426

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : Google LLC

  E nd ere ç o : 1600 A mph i t he at re Pa rk way, 

Mountain View, CA 94043 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha para facilitar as 

transações comerciais através dos meios eletrónicos, 

por via da redes sem f ios, das redes informáticas 

mundiais e dispositivos de telecomunicações móveis; 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descar regável em l inha para processamento de 

transferências de fundos e pagamentos eletrónicos 

efetuados at ravés de câ ma ras de compensação 

automáticas (ACH), cartões de crédito, cartões de 

débito, cartões pré-pagos, porta-moedas sem fios, 

porta-moedas móveis, porta-moedas eletrónicos, 

cheques eletrónicos e pagamentos eletrónicos, móveis 

e em l inha; fornecimento de acesso temporário a 
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software não descarregável em linha para organização, 

a r ma zena mento, d i spon ibi l i zação de ac esso a, 

resgate, digitalização, partilha e disponibilização 

de informações sobre produtos, serviços, descontos, 

bilhetes, cartões de embarque, bilhetes de entrada, 

car tões para t ranspor tes, cupões, abat imentos, 

promoções, bilhetes de evento, cartões de vacinação, 

programas de incent ivo, car tões-ofer ta, ofer tas 

especiais, recompensas, e programas de fidelização de 

clientes; fornecimento de acesso temporário a software 

não descarregável em l inha para processamento, 

facilitação, verificação, e autenticação de pagamentos 

móveis e transações sem contacto com distribuidores, 

comerciantes, e vendedores utilizando um dispositivo 

móvel; serviços de provedor de serviços de aplicação 

c om sof t wa re de i nter fac e de prog ra maç ão de 

apl icações (API) para integração de sistemas de 

paga mentos em l i n ha, prog ra mas de prém ios e 

de fidelização, bilhetes, cartões, cupões, e ofertas 

especiais entre comerciantes e clientes.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha e azul tal como representado na 

figura.

[300]  Prioridade : 2022/04/26  Estados Unidos 

da América N.º 97/382,423

[210]  N.º : N/202428

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

 LAI TONG KEONG

  Endereço : 1 25 V

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202429

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

 LAI TONG KEONG

  Endereço : 1 25

V

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202430

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 139-147

12 A D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202431

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 139-147

12 A D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202432

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Re querente : DSG I N T E R NAT IONA L 

LIMITED

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

Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Toalhetes impregnados não medicinais 

para l impeza; toa lhetes humedecidos (para uso 

cosmético); loções para bebés; champôs para o corpo; 

preparações de proteção solar; água de javel; água 

de alfazema; águas perfumadas; águas de toilette; 

detergentes; sabão em pó; amaciadores de tecidos para 

uso em lavandaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202433

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Re querente : DSG I N T E R NAT IONA L 

LIMITED

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

Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s  :  C u e c a s  a b s o r v e n t e s  p a r a 

incontinência; cuecas absorventes elásticas estiráveis 

para incontinência; compressas para adultos com 

forma para incontinência; toalhas higiénicas; cuecas 

higiénicas para a menstruação; fraldas higiénicas 

pa ra i nc ont i nênc ia; peç a s de vest uá r io pa ra a 

incontinência; toalhetes higiénicos; lenços de papel 

higiénicos descartáveis (para fins médicos); toalhas 

de papel húmido (com essência) para fins médicos; 

lenços impregnados de loções farmacêuticas; lenço de 

papel desinfectante; fraldas para bebés; fraldas-calça 

para bebés; fraldas descartáveis sem ser em matérias 

têxteis; fraldas-calça descartáveis sem ser em matérias 

têxteis; f raldas descartáveis para bebés; f raldas- 

-calça descartáveis para bebés; discos (almofadas) 

de amamentação; preparações farmacêuticas para o 

cuidado da pele; insetífugos (repelentes de insetos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202434

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Re querente : DSG I N T E R NAT IONA L 

LIMITED

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

Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Toalhetes impregnados não medicinais 

para l impeza; toa lhetes humedecidos (para uso 

cosmético); loções para bebés; champôs para o corpo; 

preparações de proteção solar; água de javel; água 

de alfazema; águas perfumadas; águas de toilette; 

detergentes; sabão em pó; amaciadores de tecidos para 

uso em lavandaria.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202435

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Re querente : DSG I N T E R NAT IONA L 

LIMITED

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

Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s  :  C u e c a s  a b s o r v e n t e s  p a r a 

incontinência; cuecas absorventes elásticas estiráveis 

para incontinência; compressas para adultos com 

forma para incontinência; toalhas higiénicas; cuecas 

higiénicas para a menstruação; fraldas higiénicas 

pa ra i nc ont i nênc ia; peç a s de vest uá r io pa ra a 

incontinência; toalhetes higiénicos; lenços de papel 

higiénicos descartáveis (para fins médicos); toalhas 

de papel húmido (com essência) para fins médicos; 

lenços impregnados de loções farmacêuticas; lenço de 

papel desinfectante; fraldas para bebés; fraldas-calça 

para bebés; fraldas descartáveis sem ser em matérias 

têxteis; fraldas-calça descartáveis sem ser em matérias 

têxteis; f raldas descartáveis para bebés; f raldas- 

-calça descartáveis para bebés; discos (almofadas) 

de amamentação; preparações farmacêuticas para o 

cuidado da pele; insetífugos (repelentes de insetos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202436

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 799

6 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202437

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 799

6 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202438

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 799

6 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202439

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 799

6 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202440

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

 Sansure Biotech Inc.

  Endereço : 

680

 No. 680, Lusong Road, Changsha High-tech Industrial, 

Development Zone, Changsha, Hunan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202441

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

 Sansure Biotech Inc.

  Endereço : 

680

 No. 680, Lusong Road, Changsha High-tech Industrial, 

Development Zone, Changsha, Hunan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202442

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35

3A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202443

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35

3A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202444

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35

3A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202445

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35

3A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202446

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35

3A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202447

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35

3A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202448

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35

3A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202449

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35

3A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202450

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35

3A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202451

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35

3A01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202456

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : M M D-Monitors & Displays 

Nederland B.V.

  Endereço : Prins Bernhardplein 200, NL-1097 JB 

Amsterdam The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Monitores com ecrãs de cr ista is 

l íqu idos; mon itores de c omputador; mon itores 

para computador; ratos para computador; ratos de 

computador sem fios; ratos de computador; teclados 

de c omputador; tec lados sem f ios; tec lados de 

computador multifuncionais; teclados; auriculares; 

auriculares sem f ios; auscultadores para usar em 

c omput adore s; head s et s de rea l id ade v i r t u a l; 

auscu ltadores pa ra jogos de rea l idade v i r tua l; 

auscultadores com microfone incorporado para uso 

com jogos de vídeo; auscultadores com microfone 

incorporado para comunicações; tapetes de rato; 

tapetes para rato; altifalantes; altifalantes de áudio; 

colunas de som; altifalantes (colunas de som) sem fios; 

altifalantes para computadores; monitores; altifalantes 

de monitores; aparelhos de televisão; televisões; 

painéis de visualização de sinalização digital; ecrãs de 

visualização; ecrãs LED; monitores de visualização; 

s i na l i zaç ão d ig it a l; mon itores de s i na l i zaç ões 

digitais; hardware de realidade virtual; monitores 

de visualização em cristal líquido; monitores para 

visualização; ecrãs planos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/04/22  Un i ão 

Europeia N.º 018690538

[210]  N.º : N/202457

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : M M D-Monitors & Displays 

Nederland B.V.

  Endereço : Prins Bernhardplein 200, NL-1097 JB 

Amsterdam The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Cadeiras para escritório; cadeiras 

[assentos].
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/04/22  Un i ão 

Europeia N.º 018690538

[210]  N.º : N/202458

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : M M D-Monitors & Displays 

Nederland B.V.

  Endereço : Prins Bernhardplein 200, NL-1097 JB 

Amsterdam The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Monitores com ecrãs de cr ista is 

l íqu idos; mon itores de c omputador; mon itores 

para computador; ratos para computador; ratos de 

computador sem fios; ratos de computador; teclados 

de c omputador; tec lados sem f ios; tec lados de 

computador multifuncionais; teclados; auriculares; 

auriculares sem f ios; auscultadores para usar em 

c omput adore s; head s et s de rea l id ade v i r t u a l; 

auscu ltadores pa ra jogos de rea l idade v i r tua l; 

auscultadores com microfone incorporado para uso 

com jogos de vídeo; auscultadores com microfone 

incorporado para comunicações; tapetes de rato; 

tapetes para rato; altifalantes; altifalantes de áudio; 

colunas de som; altifalantes (colunas de som) sem fios; 

altifalantes para computadores; monitores; altifalantes 

de monitores; aparelhos de televisão; televisões; 

painéis de visualização de sinalização digital; ecrãs de 

visualização; ecrãs LED; monitores de visualização; 

s i na l i zaç ão d ig it a l; mon itores de s i na l i zaç ões 

digitais; hardware de realidade virtual; monitores 

de visualização em cristal líquido; monitores para 

visualização; ecrãs planos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/06/27  Un i ão 

Europeia N.º 018723044

[210]  N.º : N/202459

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : M M D-Monitors & Displays 

Nederland B.V.

  Endereço : Prins Bernhardplein 200, NL-1097 JB 

Amsterdam The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Cadeiras para escritório; cadeiras 

[assentos].

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/06/27  Un i ão 

Europeia N.º 018723044

[210]  N.º : N/202460

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : M M D-Monitors & Displays 

Nederland B.V.

  Endereço : Prins Bernhardplein 200, NL-1097 JB 

Amsterdam The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Monitores com ecrãs de cr ista is 

l íqu idos; mon itores de c omputador; mon itores 

para computador; ratos para computador; ratos de 

computador sem fios; ratos de computador; teclados 

de c omputador; tec lados sem f ios; tec lados de 

computador multifuncionais; teclados; auriculares; 

auriculares sem f ios; auscultadores para usar em 

c omput adore s; head s et s de rea l id ade v i r t u a l; 

auscu ltadores pa ra jogos de rea l idade v i r tua l; 

auscultadores com microfone incorporado para uso 

com jogos de vídeo; auscultadores com microfone 

incorporado para comunicações; tapetes de rato; 

tapetes para rato; altifalantes; altifalantes de áudio; 

colunas de som; altifalantes (colunas de som) sem fios; 

altifalantes para computadores; monitores; altifalantes 

de monitores; aparelhos de televisão; televisões; 

painéis de visualização de sinalização digital; ecrãs de 

visualização; ecrãs LED; monitores de visualização; 

sinalização digital; monitores de sinalizações digitais; 

óculos de RV (realidade virtual); óculos de realidade 

vir tual; hardware de real idade vir tual; lentes de 

realidade virtual; monitores de visualização em cristal 

líquido; monitores para visualização; ecrãs planos.
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/06/27  Un i ão 

Europeia N.º 018723042

[210]  N.º : N/202461

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : M M D-Monitors & Displays 

Nederland B.V.

  Endereço : Prins Bernhardplein 200, NL-1097 JB 

Amsterdam The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Cadeiras para escritório; cadeiras 

[assentos].

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/06/27  Un i ão 

Europeia N.º 018723042

[210]  N.º : N/202462

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

213 9 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202463

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202464

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202465

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202466

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202467

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202468

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202469

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202470

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202471

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202472

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202473

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

朶 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202474

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

 CHEANG KENG

  Endereço : 10 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202475

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

 CHEANG KENG

  Endereço : 10 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202476

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

 MANNER CULTURA LDA.

  Endereço : 137-145

10 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  P rodutos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202477

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

 MANNER CULTURA LDA.

  Endereço : 137-145

10 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202478

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

 MANNER CULTURA LDA.

  Endereço : 137-145

10 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202480

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Re qu erent e : Ta ke d a P h a r m a c eut i c a l s 

International AG

  Endereço : Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-

-Opfikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

em oncologia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202481

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

 HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG 

LIMITED

  Endereço : 鰂 18

40 4007-09

 Suites 4007-09, 40/F, One Island East Taikoo Place, 18 

Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vitaminas para animais; vitaminas 

para animais de estimação; coleiras contra as pulgas; 

suplementos de proteína para animais; champôs 

medicinais para animais de estimação; fraldas para 

animais nesta classe; preparações para a lavagem de 

animais [inseticidas]; preparações para esterilização; 

germicidas; suplementos nutricionais para alimentação 

animal, para fins médicos; suplementos alimentares 

para fins veterinários; colares antiparasitários para 

animais; suplementos nutr ic ionais para animais; 

champôs inseticidas para animais; fraldas para animais 

de estimação; preparações para a lavagem de gado 

[inseticidas]; gorduras para uso veterinário; loções 

para uso veterinário; suplementos alimentares para 

animais de estimação; alimentos nutricionais médicos 
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para animais; aditivos nutricionais para alimentos 

médicos para animais; produtos de cuidado da pele 

animal, para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202482

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

 HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG 

LIMITED

  Endereço : 鰂 18

40 4007-09

 Suites 4007-09, 40/F, One Island East Taikoo Place, 18 

Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos para animais; recompensas 

comestíveis para animais de estimação; alimentos 

para gatos; alimentos enlatados para cães; alimentos 

para animais à base de leite; alimentos enlatados para 

gatos; comida para animais de estimação; comidas 

para animais; forragem [alimento para gado]; objetos 

comestíveis e para mastigar, para animais; alimentação 

para cães; bebidas para animais de estimação; ossos 

do roer digeríveis para cães; substitutos de leite para 

animais; alimentação para animais contendo extratos 

botânicos; recompensas comestíveis para cães; bebidas 

para animais de estimação; l iteiras para animais; 

papel granulado para animais de estimação [leito para 

animais]; areia aromática para animais de estimação 

[leito para an imais]; gu loseimas e recompensas 

mastigáveis para animais de estimação; leite em pó 

para animais de estimação; leitos/camas para animais 

de estimação; areia para caixas de areia de animais de 

estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202491

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : 

 ZERO TO SEVEN INC.

  Endereço : 76

YTN 17/18

 (S a n g a m-D o n g, Yt n-N e w s q u a r e), 17F/18F, 76 

Sangamsan-Ro, Mapo-Gu, Seoul 03926, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202492

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202493

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : General Cigar Co., Inc.

  Endereço : Suite 200, 2100 East Cary Street 

Richmond, VA 23223 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Charutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202494

[220]  Data de pedido : 2022/10/20
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[730]  Requerente : Takeda Pharmaceuticals U.S.A., 

Inc.

  Endereço : 95 Hayden Avenue, L ex ington, 

Massachusetts 02421, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

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

laranja e azul tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/202495

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : 

 IEONG WAI TENG

  Endereço : 氹 5

P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 髪

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202496

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : 

 IEONG WAI TENG

  Endereço : 氹 5

P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202497

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : 

 MAK IAT ON

  Endereço : 28 E 1B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202498

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202499

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 101-105-A

1 5 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202500

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 101-105-A

1 5 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202501

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : 

 SI TOU TAT HIN

  Endereço : 氹

23 O

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202502

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : 

 SI TOU TAT HIN

  Endereço : 氹

23 O

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202503

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : Met a i s pre c io so s e su a s l iga s; 

distintivos em metal precioso; l ingotes de metais 

preciosos; caixas em metais preciosos; ornamentos 

em metais preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; 

pedras preciosas e semi-preciosas; instrumentos 

horológicos e cronométr icos inclu indo relógios, 

relógios de bolso e relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202504

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

grosso relacionadas com venda de metais preciosos 

e suas ligas, distintivos em metal precioso, lingotes 
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de metais preciosos, caixas em metais preciosos, 

ornamentos em metais preciosos, artigos de joalharias 

e bijuter ias, pedras prec iosas e semi-prec iosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

relógios, relógios de bolso e relógios de parede e 

mesa; serviços de publicidade e comercialização tudo 

no sector de metais preciosos e suas ligas, distintivos 

em metal precioso, l ingotes de metais preciosos, 

caixas em metais preciosos, ornamentos em metais 

preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, pedras 

preciosas e semi-preciosas, instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso 

e relógios de parede e mesa; promoção de vendas para 

terceiros; assistência em gestão comercial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202505

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e de pesqu isa e de desig n relac ionados com os 

mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; 

concepção, pesquisa técnica, desenvolvimento e testes 

de hardware informático, software, instrumentos 

c ient í f ic os e laboratór io todos relac ionados à 

triagem, classificação, identificação, autenticação, 

observação, pesagem, medição, teste, verif icação, 

limpeza, análise, classificação, inspecção, avaliação, 

inscrição, verificação incluindo verificação de pacote 

e certi f icação de diamantes incluindo diamantes 

enga s t ado s, d ia m a nte s p e queno s u s ado s pa ra 

embelezar montagens para gemas maiores (melee), 

jóias, pedras preciosas e semipreciosas; testes a 

materiais e exames de aparelhos e de instrumentos 

todos relacionados com a tr iagem, classi f icação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, 

me d iç ão, t e s t e, ver i f i c aç ão, l i mp ez a, a n á l i s e, 

c la s s i f i c aç ão, i n spe c ç ão, ava l iaç ão, i n s c r iç ão, 

ver i f i c aç ão i nc lu i ndo ver i f i c aç ão de pac ote e 

cer t i f icação de d iamantes inclu indo d iamantes 

enga s t ado s, d ia m a nte s p e queno s u s ado s pa ra 

embelezar montagens para gemas maiores (melee), 

jóias, pedras preciosas e semipreciosas; serviços 

gemológicos, nomeadamente, à triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, 

me d iç ão, t e s t e, ver i f i c aç ão, l i mp ez a, a n á l i s e, 

c la s s i f i c aç ão, i n spe c ç ão, ava l iaç ão, i n s c r iç ão, 

ver i f i c aç ão i nc lu i ndo ver i f i c aç ão de pac ote e 

cer t i f icação de d iamantes inclu indo d iamantes 

enga s t ado s, d ia m a nte s p e queno s u s ado s pa ra 

embelezar montagens para gemas maiores (melee), 

jóias, pedras preciosas e semipreciosas; serviços 

de gestão de qualidade, nomeadamente, avaliação 

e anál ise de qual idade, garantia de qual idade, e 

controlo de qualidade no domínio dos diamantes, 

jóias, pedras preciosas e semipreciosas; serviços 

de consultor ia e assessor ia técn ica em nome de 

ha rdwa re i n for mát ic o, sof t wa re, i n st r u mentos 

científicos e de laboratório todos relacionados com 

à triagem, classificação, identificação, autenticação, 

observação, pesagem, medição, teste, verif icação, 

limpeza, análise, classificação, inspecção, avaliação, 

inscrição, verificação incluindo verificação de pacote 

e certi f icação de diamantes incluindo diamantes 

enga s t ado s, d ia m a nte s p e queno s u s ado s pa ra 

embelezar montagens para gemas maiores (melee), 

jóias, pedras preciosas e semipreciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202506

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 2 1402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202507

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  R e q u e r e n t e  :  W O R L D  V I S I O N 

INTERNATIONAL

  Endereço : 800 West Chestnut Avenue, Monrovia, 

California 91016, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de angariação de fundos 

para o desenvolvimento da comunidade, programas 

humanitários e programas religiosos; serviços de 

caridade, nomeadamente, prestação de assistência 

financeira a crianças carenciadas em todo o mundo 

através do patroc ín io de cr ianças; prestação de 

serviços de angariação de fundos para fins de caridade 

e informação sobre a angariação de fundos para fins de 

caridade através de uma rede global de comunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202508

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  R e q u e r e n t e  :  W O R L D  V I S I O N 

INTERNATIONAL

  Endereço : 800 West Chestnut Avenue, Monrovia, 

California 91016, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de angariação de fundos 

para o desenvolvimento da comunidade, programas 

humanitários e programas religiosos; serviços de 

caridade, nomeadamente, prestação de assistência 

financeira a crianças carenciadas em todo o mundo 

através do patroc ín io de cr ianças; prestação de 

serviços de angariação de fundos para fins de caridade 

e informação sobre a angariação de fundos para fins de 

caridade através de uma rede global de comunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202509

[220]  Data de pedido : 2022/10/20

[730]  R e q u e r e n t e  :  W O R L D  V I S I O N 

INTERNATIONAL

  Endereço : 800 West Chestnut Avenue, Monrovia, 

California 91016, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de angariação de fundos 

para o desenvolvimento da comunidade, programas 

humanitários e programas religiosos; serviços de 

caridade, nomeadamente, prestação de assistência 

financeira a crianças carenciadas em todo o mundo 

através do patroc ín io de cr ianças; prestação de 

serviços de angariação de fundos para fins de caridade 

e informação sobre a angariação de fundos para fins de 

caridade através de uma rede global de comunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202510

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : 

 LAM TIN

  Endereço : 氹 13 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202511

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : 

 LAM TIN

  Endereço : 氹 13 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202512

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : 

 SOU IN IENG

  Endereço : 1 M

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202513

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : 

 SOU IN IENG

  Endereço : 1 M

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202514

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : 

 HUANG ZHENHUI

  Endereço : 35

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202516

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : Yeung Chi Shing Estates Limited

  Endereço : 1st Floor King Fook Building 30-32 

Des Voeux Road Central Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[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 cronométricos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202517

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : Yeung Chi Shing Estates Limited

  Endereço : 1st Floor King Fook Building 30-32 

Des Voeux Road Central Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[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 cronométricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202518

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

669 12 16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202519

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

669 12 16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202520

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

669 12 16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202521

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

119

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202522

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : 

 ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.

  Endereço : 

116

 116 Wuzhou Road, Yuhang Economic Development 

Zone, Hangzhou 311100 Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202523

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202524

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202525

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[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 : 

[210]  N.º : N/202526

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202527

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202528

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : Jebsen and Company Limited
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  Endereço : 21/F Hysan Place, 500 Hennessy 

Road, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; cerveja com baixo teor 

a lcoól ico; cerveja não a lcoól ica; águas minerais 

e gasei f icadas e outras bebidas não a lcoól icas; 

bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes e outros 

preparados para fazer bebidas; cerveja de malte com 

baixo teor de malte; cerveja stout; cerveja tirada à 

pressão; cerveja com baixo teor calórico; cerveja de 

gengibre; cerveja de malte; mosto de cerveja.

[540]  Marca : 

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

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/202529

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : Jebsen and Company Limited

  Endereço : 21/F Hysan Place, 500 Hennessy 

Road, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; cerveja com baixo teor 

a lcoól ico; cerveja não a lcoól ica; águas minerais 

e gasei f icadas e outras bebidas não a lcoól icas; 

bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes e outros 

preparados para fazer bebidas; cerveja de malte com 

baixo teor de malte; cerveja stout; cerveja tirada à 

pressão; cerveja com baixo teor calórico; cerveja de 

gengibre; cerveja de malte; mosto de cerveja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202530

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : Jebsen and Company Limited

  Endereço : 21/F Hysan Place, 500 Hennessy 

Road, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

grosso, distribuição, publicidade, vendas, marketing e 

promocionais relacionados com alimentos e bebidas, 

cervejas, cerveja com baixo teor alcoólico, cerveja 

não alcoólica, águas minerais e gaseificadas e outras 

bebidas não alcoólicas, bebidas de frutas e sumos de 

frutas, xaropes e outros preparados para fazer bebidas, 

cerveja de malte com baixo teor de malte, cerveja 

stout, cerveja tirada à pressão, cerveja com baixo 

teor calórico, cerveja de gengibre, cerveja de malte, 

mosto de cerveja; serviços de venda a retalho, venda 

a grosso, distribuição, publicidade, vendas, marketing 

e promoção fornecidas on-line a partir de uma base 

de dados informática, rede informática ou através 

de internet ou por qualquer outro meio informático 

ou por quaisquer outros meios de telecomunicações; 

publ ic idade; gestão de empresas; administração 

de empresas; serv iços de escr itór io; serv iços de 

consultoria empresarial e informação comercial; 

promoção de saldos; serviços de marketing.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202531

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : Jebsen and Company Limited

  Endereço : 21/F Hysan Place, 500 Hennessy 

Road, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; cerveja com baixo teor 

a lcoól ico; cerveja não a lcoól ica; águas minerais 

e gasei f icadas e outras bebidas não a lcoól icas; 
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bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes e outros 

preparados para fazer bebidas; cerveja de malte com 

baixo teor de malte; cerveja stout; cerveja tirada à 

pressão; cerveja com baixo teor calórico; cerveja de 

gengibre; cerveja de malte; mosto de cerveja.

[540]  Marca : 

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

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/202532

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : Met a i s pre c io so s e su a s l iga s; 

distintivos em metal precioso; l ingotes de metais 

preciosos; caixas em metais preciosos; ornamentos 

em metais preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; 

pedras preciosas e semi-preciosas; instrumentos 

horológicos e cronométr icos inclu indo relógios, 

relógios de bolso e relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202533

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

grosso relacionadas com venda de metais preciosos 

e suas ligas, distintivos em metal precioso, lingotes 

de metais preciosos, caixas em metais preciosos, 

ornamentos em metais preciosos, artigos de joalharias 

e bijuter ias, pedras prec iosas e semi-prec iosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

relógios, relógios de bolso e relógios de parede e 

mesa; serviços de publicidade e comercialização tudo 

no sector de metais preciosos e suas ligas, distintivos 

em metal precioso, l ingotes de metais preciosos, 

caixas em metais preciosos, ornamentos em metais 

preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, pedras 

preciosas e semi-preciosas, instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso 

e relógios de parede e mesa; promoção de vendas para 

terceiros; assistência em gestão comercial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202534

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e de pesqu isa e de desig n relac ionados com os 

mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; 

concepção, pesquisa técnica, desenvolvimento e testes 

de hardware informático, software, instrumentos 

c ient í f ic os e laboratór io todos relac ionados à 

triagem, classificação, identificação, autenticação, 

observação, pesagem, medição, teste, verif icação, 

limpeza, análise, classificação, inspecção, avaliação, 

inscrição, verificação incluindo verificação de pacote 

e certi f icação de diamantes incluindo diamantes 

enga s t ado s, d ia m a nte s p e queno s u s ado s pa ra 

embelezar montagens para gemas maiores (melee), 

jóias, pedras preciosas e semipreciosas; testes a 

materiais e exames de aparelhos e de instrumentos 

todos relacionados com a tr iagem, classi f icação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, 

me d iç ão, t e s t e, ver i f i c aç ão, l i mp ez a, a n á l i s e, 

c la s s i f i c aç ão, i n spe c ç ão, ava l iaç ão, i n s c r iç ão, 

ver i f i c aç ão i nc lu i ndo ver i f i c aç ão de pac ote e 

cer t i f icação de d iamantes inclu indo d iamantes 

enga s t ado s, d ia m a nte s p e queno s u s ado s pa ra 

embelezar montagens para gemas maiores (melee), 

jóias, pedras preciosas e semipreciosas; serviços 

gemológicos, nomeadamente, à triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, 
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me d iç ão, t e s t e, ver i f i c aç ão, l i mp ez a, a n á l i s e, 

c la s s i f i c aç ão, i n spe c ç ão, ava l iaç ão, i n s c r iç ão, 

ver i f i c aç ão i nc lu i ndo ver i f i c aç ão de pac ote e 

cer t i f icação de d iamantes inclu indo d iamantes 

enga s t ado s, d ia m a nte s p e queno s u s ado s pa ra 

embelezar montagens para gemas maiores (melee), 

jóias, pedras preciosas e semipreciosas; serviços 

de gestão de qualidade, nomeadamente, avaliação 

e anál ise de qual idade, garantia de qual idade, e 

controlo de qualidade no domínio dos diamantes, 

jóias, pedras preciosas e semipreciosas; serviços 

de consultor ia e assessor ia técn ica em nome de 

ha rdwa re i n for mát ic o, sof t wa re, i n st r u mentos 

científicos e de laboratório todos relacionados com 

à triagem, classificação, identificação, autenticação, 

observação, pesagem, medição, teste, verif icação, 

limpeza, análise, classificação, inspecção, avaliação, 

inscrição, verificação incluindo verificação de pacote 

e certi f icação de diamantes incluindo diamantes 

enga s t ado s, d ia m a nte s p e queno s u s ado s pa ra 

embelezar montagens para gemas maiores (melee), 

jóias, pedras preciosas e semipreciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202537

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações (apps) para telemóveis; 

software de computador, gravado; plataforma de 

software de computadores gravados ou descarregáveis; 

aplicações de software informático, descarregável; 

software de jogos de computador, descarregável; 

publ icações electrónicas descarregáveis; cupões 

desca r regáveis; conteúdos de supor tes d ig ita i s 

descarregáveis; suportes gravados e descarregáveis, 

suportes de gravação e armazenamento digital ou 

analóg ico v i rgens; computadores e d isposit ivos 

periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202538

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Subscrição de seguro contra acidentes; 

serviços de actuários; banca; corretagem; serviços 

de l iquidação de negócios (f inanceiro); serv iços 

de invest imentos em capita l; serv iços de gestão 

de capita l; serv iços de compensação f inanceira; 

serviços de cartões de crédito; negócios financeiros; 

análises financeiras; consultoria financeira; avaliação 

financeira (seguros, banca, imobiliário); informação 

financeira; gestão financeira; planeamento financeiro, 

análise de investimentos, serviços de distribuição de 

portfólios, prestação de informações relacionadas 

com planeamento financeiro, análise de investimento, 

distr ibuição de portfól ios e recomendações para 

selecção de instrumentos financeiros através de redes 

informáticas mundiais; serviços financeiros, serviços 

de assessoria financeira; serviços de financiamento; 

subscrição de seguros contra incêndios; peritagens 

fiscais; investimento em fundos; subscrição de seguros 

de saúde; seguros; corretagem de seguros; consultoria 

de seguros; informação sobre seguros; serviços de 

seguros; subscrição de seguros; emissão de cartões 

de crédito; f inanciamento de aluguer com opção 

de compra; arrendamento de imóveis; subscrição 

de seguros de vida; negócios monetár ios; fundos 

mútuos; negócios imobil iários; avaliação de bens 

imobiliários; corretor de imóveis; gestão imobiliária; 

cobrança de rendas; aluguer de escritórios (imóveis); 

a lug uer de apa r t a mentos; a lug uer de a nda res; 

ser v iços de paga mento de pensões de refor ma; 

serviços de consultadoria, de assessoria e prestação 

de informações relacionados com todos os serviços 

referidos acima.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202539

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No. 1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Assessoria e serviços de consultoria 

relacionados com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, fitness e bem-estar no local de trabalho; 

serviços de consulta sobre cuidados de saúde; recolha, 

compilação, provisão e disseminação de informação 

relacionada com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, fitness e bem-estar no local de trabalho; 

programas de bem-estar; ser v iços de gestão de 

cuidados de saúde; serviços de aconselhamento e 

avaliação para o melhoramento da saúde e bem-estar; 

provisão de informação e comentários nas áreas da 

saúde, bem estar, nutrição, e sobre problemas médicos 

e cuidados de saúde, incluindo serviços de informação 

com base na internet e sítios na rede.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202540

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202541

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

 LEI HON CHEONG

  Endereço : 氹 21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202542

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

 DRIVETHROUGH GLOBAL E-COMMERCE CO., 

LTD.

  Endereço : 263 19

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202543

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

 DRIVETHROUGH GLOBAL E-COMMERCE CO., 

LTD.

  Endereço : 263 19
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202549

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s : P r e p a r a ç õ e s f a r m a c ê u t i c a s; 

preparações e substâncias medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202550

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, 

d isposit ivos que aceitam apostas; equ ipamento 

reconfigurável para jogos de casino e de lotar ia, 

nomeadamente, máquinas de jogo e o respectivo 

software operativo de jogos de computador vendidos 

como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202551

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Penhaligon’s Limited

  Endereço : 1 Cathedral Piazza, London, UK, 

SW1E 5BP

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; eau de parfum; produtos 

de perfumaria; fragrâncias; colónias; água de colónia; 

água de toilette; perfumes sólidos; desodorizantes 

para uso pessoal; géis de banho e duche; óleos de 

banho; sabonetes para uso pessoal; produtos para 

lavar as mãos; óleos para o corpo; loções corporais; 

loções para as mãos; leites corporais; cremes para o 

corpo; creme para as unhas; champôs; loções capilares; 

pós perfumados [para uso cosmético]; pó de talco 

perfumado; produtos de toilette; óleos perfumados; 

loção para depois de barbear; loções e bálsamos para 

depois de barbear; géis para barbear; sabão para a 

barba; espuma de barbear; bálsamo para a barba; 

preparações para barbear; óleos essenciais para uso 

pessoal; fragrâncias para ambientes; preparações para 

perfumar ambientes; ambientadores perfumados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/26  Reino Unido

N.º UK00003781341

[210]  N.º : N/202552

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

 ASIA INTER CREATION LIMITED

  Endereço : 525-543

20 2005

 Flat 2005, 20/F, Bell House 525-543 Nathan Road, Yau 

Ma Tei, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202553

[220]  Data de pedido : 2022/10/24
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[730]  Requerente : 

 ASIA INTER CREATION LIMITED

  Endereço : 525-543

20 2005

 Flat 2005, 20/F, Bell House 525-543 Nathan Road, Yau 

Ma Tei, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202555

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202556

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202558

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202560

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

2907

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202561

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

2907

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202565

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[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 : 

USB

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/04/28  Un i ão 

Europeia N.º 018693115

[210]  N.º : N/202566

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[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 : 络

/

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/04/28  Un i ão 

Europeia N.º 018693115

[210]  N.º : N/202567

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[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]  Serv iços : 

SaaS

SaaS PaaS
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/04/28  Un i ão 

Europeia N.º 018693115

[210]  N.º : N/202568

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[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 : 

USB

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/04/28  Un i ão 

Europeia N.º 018693113

[210]  N.º : N/202569

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[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]  P r ior id ade : 2022/04/28  Un i ão 

Europeia N.º 018693113

[210]  N.º : N/202570

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[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]  Serv iços : 

SaaS

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/04/28  Un i ão 

Europeia N.º 018693113

[210]  N.º : N/202571

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED
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  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 : 

电

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202572

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202573

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[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]  Serv iços : 

SaaS

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202576

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

F
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202577

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 372 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202578

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

1 4 B 405

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202579

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : CPS Technology Holdings LLC

  Endereço : 250 Vesey Street, 15th Floor, New 

York, New York 10281, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Baterias de veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202580

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : CPS Technology Holdings LLC

  Endereço : 250 Vesey Street, 15th Floor, New 

York, New York 10281, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Baterias de veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202587

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

 LAI CHI IENG

  Endereço : 2 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0 K 100
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[210]  N.º : N/202588

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

 NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO., LTD.

  Endereço : 22 5

536

 Room 536, Bld. 5, No. 22 Heng he Road, Bei lu n 

District, Ningbo, Zhejiang Province China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202589

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

 NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO., LTD.

  Endereço : 22 5

536

 Room 536, Bld. 5, No. 22 Heng he Road, Bei lu n 

District, Ningbo, Zhejiang Province China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202635

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 氹

  Endereço : 氹 998 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202636

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 氹

  Endereço : 氹 998 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202637

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 449 27

B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202638

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

226 (1 )1618

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202639

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322 362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202640

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322 362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202641

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322 362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202642

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322 362

3 O
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202643

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322 362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202644

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 322 362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202645

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 777

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202646

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 42

102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202647

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : 

 LAM CHI FAI

  Endereço : 62 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202648

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : 

 LAM CHI FAI

  Endereço : 62 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202649

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : 

 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd.

  Endereço : 

 Economic & Development Zone, Wenling, Zhejiang 

Province China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202650

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : KU MON I NST I T U T E OF 

EDUCATION CO., LTD.

  Endereço : 5-6-6 Nishinakajima, Yodogawa-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : S of t wa re de c omput ador pa ra 

gestão de aprendizagem; software de educação para 

crianças; software de computador para aprendizagem; 

software de computador para gestão de academias 

de estudo; programas de computador descarregáveis 

pa ra aprend i z agem; s of t wa re de c omput ador; 

sof tware educat ivo de computador; sof tware de 

apl icação; sof tware de apl icação descar regável 

dest i nado a d i sposit ivos móveis; prog ra mas de 

computador; programas de computador gravados; 

publicações eletrónicas descarregáveis; materiais de 

curso educativos descarregáveis; livros eletrónicos 

descarregáveis; jornais eletrónicos descarregáveis; 

jornais eletrónicos para aprendizagem, descarregáveis; 

fichas de trabalho eletrónicos para aprendizagem, 

desc a r regávei s; a r t igos de est udo elet rón ic os, 

descarregáveis; ar t igos de pesquisa eletrónicos, 

descarregáveis; ar t igos académicos eletrónicos, 

desca r regávei s; mater ia l de ens i no elet rón ic o, 

descarregáveis; publicações eletrónicas descarregáveis; 

publicações eletrónicas descarregáveis fornecidos 

em linha a partir de bases de dados ou da Internet; 

máquinas e aparelhos de telecomunicação; assistentes 

digitais pessoais sob a forma de um relógio de pulso; 

smartphones; aparelhos eletrónicos de comando 

pa ra máqu i nas; apa rel hos pa ra proc essa mento 

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

comunicações eletrónicos; aparelhos elétricos de 

controlo; sistemas eletrónicos de comando para 

máquinas; leitores de cartões de crédito eletrónicos; 

máquinas eletrónicas para registo de operações 

financeiras; aparelhos eletrónicos de áudio; aparelhos 

e i ns t r u mento s pa ra a g ravaç ão, t ra n sm i s são, 

reprodução ou processamento de áudio, imagens ou 

dados; aparelhos eletrónicos para o processamento 

de dados; leitores eletrónicos de códigos; f i lmes 

cinematográficos impressos; películas para diapositivos 

impressionados; molduras para filmes de diapositivos; 

ficheiros de som descarregáveis; ficheiros de música 

descarregáveis; ficheiros de imagem descarregáveis; 

ficheiros de vídeo descarregáveis; ficheiros de texto 

descarregáveis; música digital, descarregável; ficheiros 

de áudio e vídeo descarregáveis; toques para telefones 

móveis, gráficos e música descarregáveis através de 

uma rede informática mundial e dispositivos sem 

f ios; conjuntos de dados, gravados; conjuntos de 

dados, descarregáveis; assistentes digitais pessoais; 

computadores portáteis; computadores portáteis de 

uso pessoal; discos acústicos; discos de vídeo gravados; 
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vídeos pré-gravados; suportes de dados gravados 

com som; suportes de dados gravados com música; 

suportes de dados gravados com imagens; suportes 

de dados gravados com vídeos; suportes de dados 

gravados com informação textual; suportes eletrónicos 

e digitais pré-gravados; suportes multimédia gravadas 

e descarregáveis; software de computador gravado e 

descarregável; suportes de dados pré-gravados para 

usar com computadores; suportes de dados magnéticos 

pré-gravados; suportes de dados eletrónicos pré- 

-gravados; suportes de dados digitais pré-gravados; 

suportes de dados pré-gravados; gravações de áudio 

e v ídeo; suportes de dados magnéticos de áudio 

e vídeo para material de aprendizagem; suportes 

de dados óticos de áudio e vídeo para material de 

aprend i zagem; d i scos ót icos compactos; d i scos 

compactos pré-gravados; fitas de áudio pré-gravadas; 

fitas de vídeo pré-gravadas; DVD pré-gravados; discos 

óticos pré-gravados; cartões de memória pré-gravados; 

unidades de disco amovível [usb f lash drives] pré- 

-gravados; máquinas e aparelhos óticos; microscópios 

para biologia; lupas; aparelhos e instrumentos de 

ensino e instrução; aparelhos de ensino audiovisuais; 

máquinas e instrumentos de medida e de ensaio; 

indicadores de temperatura; higrómetros; aparelhos 

para a reprodução de som, inclu indo leitores de 

código dot (códigos dois dimensionais) canetas 

acústicas; canetas eletrónicas com aparelhos para a 

reprodução de som; aparelhos educacionais para a 

reprodução de som sob a forma de caneta; aparelhos 

para a reprodução de som sob a forma de caneta 

que reproduz som e lê códigos dot  (códigos dois 

dimensionais) em materiais educativos; aparelhos 

para a reprodução de som; aparelhos para a gravação 

de som; aparelhos para gravação, transmissão e 

reprodução de som e imagens; dispositivos de circuito 

eletrónico para fins de aprendizagem; computadores 

portáteis educativos; computadores tablet educativos; 

leitores ót icos; canetas magneto-ót icas; canetas 

elet rón icas [canetas d ig ita i s] pa ra u n idades de 

visualização; canetas para computadores; touchpads 

[eletrónicos]; dispositivos para gravação, transmissão 

e reprodução de som e imagens; leitores de discos 

compactos [leitores de CD]; leitores de DVD; leitores 

de disco óticos; leitores de MP3; leitores de cassetes 

áudio; leitores de vídeo; gravadores de CD; gravadores 

de DVD; gravadores de discos óticos; gravadores de 

MP3; gravadores de cassetes áudio; gravadores de 

vídeo; máquinas e aparelhos fotográficos; capacetes de 

segurança; aparelhos e instrumentos de laboratório; 

máquinas e aparelhos cinematográficos; instrumentos 

de medição elétricos ou magnéticos e aparelhos de 

verificação elétricos ou magnéticos; programas de 

jogos para máquinas de jogos de vídeo; circuitos 

eletrónicos e discos óticos compactos gravados com 

programas para jogos portáteis com ecrãs de cristais 

l íqu idos; capacetes de proteção para despor to; 

c i rcu itos eletrón icos e d iscos ót icos compactos 

gravados com programas de desempenho automático 

para instrumentos de música eletrónicos; modelos 

e amostras científ icos (para uso em laboratório); 

modelos científicos sob a forma de animais para fins 

educativos ou de investigação; modelos científicos 

sob a forma de plantas para fins educativos ou de 

investigação; modelos científicos para fins educativos 

ou de investigação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202651

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : KU MON I NST I T U T E OF 

EDUCATION CO., LTD.

  Endereço : 5-6-6 Nishinakajima, Yodogawa-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : Ser v iços de gestão de dados de 

informação de utilizadores computadorizada; serviços 

de gestão de dados de histórias de aprendizagem 

c o m p u t a d o r i z a d a s ;  f u n ç õ e s  d e e s c r i t ó r i o, 

nomeadamente, arquivo de documentos ou de fitas 

magnéticas; compilação de informação numa base 

de dados informática; serviços de gestão de bases 

de dados informáticas; compilação e anál ises de 

dados e in formações relac ionados com a gestão 

comercial; consultadoria em organização e direção 

de negócios comerciais; assistência na direção de 

negócios comerciais; fornecimento de informações 

comerciais; consultadoria profissional em negócios 

comerciais; investigação de negócios e de mercado; 

serviços de consultoria e assessoria para gestão de 

negócios comerciais para concessionários; serviços 

de consultoria e assessoria para gestão de negócios 

comerciais para licenciantes; serviços de consultoria 

no âmbito de operações comerciais de concessionários; 
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publ ic idade; serv iços de venda a reta lho ou por 

grosso relacionados com livros; serviços de venda a 

retalho ou por grosso relacionados com publicações 

(descarregáveis); serviços de venda a retalho ou por 

grosso relacionados com publicações eletrónicas 

descarregáveis; serviços de venda a retalho ou por 

grosso relacionados com brinquedos; serviços de venda 

a retalho ou por grosso relacionados com software de 

computador; serviços de venda a retalho ou por grosso 

relacionados com software para dispositivos móveis; 

serviços de venda a retalho ou por grosso relacionados 

com gravações de músicas descarregáveis; serviços de 

venda a retalho ou por grosso relacionados com papel; 

serviços de venda a retalho ou por grosso relacionados 

com artigos de papelaria; gestão empresarial para 

academias; administração empresarial para academias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202652

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : KU MON I NST I T U T E OF 

EDUCATION CO., LTD.

  Endereço : 5-6-6 Nishinakajima, Yodogawa-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de consultadoria e assessoria 

relacionados com métodos de educação; educação; 

s er v i ç o s e du c at ivo s no do m í n io d e ge s t ão d e 

aprend i zagem; ser v iços educat ivos no dom ín io 

de instrumentos de aprendizagem; condução de 

seminários no domínio de gestão de aprendizagem; 

condução de seminários no domínio de instrumentos 

de aprendizagem; formação no domínio de gestão 

empresar ia l; formação no domínio de gestão de 

aprendizagem; formação no domínio de instrumentos 

d e a p r e n d i z a g e m; a n á l i s e d e t e n d ê n c i a s d e 

aprendizagem individuais; fornecimento de informação 

educat iva para cr ianças, pa is e famí l ias através 

da Internet; fornecimento de informações sobre 

educação; fornecimento de informações e dados sobre 

educação; serviços de consultadoria relacionados com 

a educação; serviços de cursos por correspondência; 

for ne c i mento de c u r so s p or c or re sp ondênc ia; 

serviços educacionais e de instrução em matéria de 

arte, artesanato, desporto ou conhecimentos gerais 

através da Internet; ser v iços educac iona is e de 

instrução em matéria de arte, artesanato, desporto 

ou conhecimentos gerais; fornecimento de ensino, 

educação, for mação e i nst r ução, i nclu i ndo por 

meio de cursos por correspondência; serviços de 

consultadoria relacionados com serviços educacionais 

e de i nst r ução em matér ia de a r te, a r tesa nato, 

desporto ou conhecimentos gerais; cursos de línguas 

e ser v iços de educação de matemát ica e i ng lês 

fornecidos para cr ianças; serviços de educação e 

formação l inguística; jardins infantis [educação]; 

serviços de publicações eletrónicas em linha, não 

descarregáveis; d isponibi l i zação de publ icações 

eletrónicas; bibliotecas de referência de literatura e 

registos documentais; bibliotecas de referência de 

literatura e registos documentais, em linha; serviços 

de aluguer de livros; aluguer de gravações sonoras; 

aluguer de gravações de vídeo; organização, direção 

e planeamento de seminários; organização, direção 

e planeamento de seminários, simpósios, encontros 

académicos e conferências; serviços de consultadoria 

relacionados com organização, direção e planeamento 

de seminários, simpósios, encontros académicos e 

conferências; publicação de textos; publicação de 

l ivros; publ icação de material impresso e textos, 

c om exc e ç ão do s tex to s publ ic i t á r io s; exa me s 

educativos; serviços de consultadoria relacionados 

com organização, direção e planeamento de exames 

educat ivos; t radução e i nter pretação; ser v iç os 

educativos fornecidos por academias; academias 

[educação]; serviços de consultadoria relacionados com 

serviços educacionais e de instrução; fornecimento 

de méto do s de i n s t r uç ão at ravé s de mater ia i s 

didáticos; serviços de consultadoria relacionados 

com fornecimento de métodos de instrução através 

de materiais didáticos; serviços de consultadoria 

relac ionados com métodos de educação através 

de materiais didáticos; serviços de consultadoria 

relacionados com métodos de educação através de 

materiais didáticos através da Internet; serviços de 

produção de suportes de dados gravados no domínio 

de educação, cultura, entretenimento ou desporto, 

sem ser para filmes ou programas de televisão e sem 

ser para anúncio ou publicidade; preparação, direção 

e organização de exibições e seminários para fins 

culturais e educativos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202653

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : KU MON I NST I T U T E OF 

EDUCATION CO., LTD.

  Endereço : 5-6-6 Nishinakajima, Yodogawa-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de software em linha 

não descarregável para gestão de aprendizagem; 

for nec imento de programas de computador em 

redes de dado s por provedores de ser v iç o s de 

apl i c aç ão; s er v iç o s de s of t wa re c omo s er v iç o 

[SaaS]; fornecimento de software de computador 

em l inha não descarregável para aprendizagem; 

fornecimento de software de computador em linha 

não descarregável para gestão de aprendizagem; 

fornecimento de software de computador em linha 

não descarregável para gestão de academias de estudo; 

fornecimento de software de computador em linha 

não descarregável para gestão de academias de estudo 

para concessionários; fornecimento de programas 

de computador em redes de dados; ser v iços de 

plataformas como um serviço [PaaS]; programação de 

software para gestão de aprendizagem; programação 

d e s o f t wa re d e c o mput a d or; p rog r a m a ç ão d e 

computadores; aluguer de computadores; investigação 

médica; investigações científicas para uso médico; 

conceção e desenvolvimento de tecnologia médica; 

análises, inspeção ou investigação no domínio de 

métodos e tecnologias de tratamento em relação 

com serv iços médicos; rea l i zação de estudos ou 

investigações científicos no domínio de tratamento 

ou prevenção da demência; realização de estudos ou 

investigações técnicos no domínio de tratamento ou 

prevenção da demência; realização de estudos ou 

investigações clínicos no domínio de tratamento ou 

prevenção da demência; realização de estudos ou 

investigações científicos no domínio de tratamento 

ou prevenção dos distúrbios cerebrais; realização 

de estudos ou investigações técnicos no domínio de 

tratamento ou prevenção dos distúrbios cerebrais; 

realização de estudos ou investigações clínicos no 

domínio de tratamento ou prevenção dos distúrbios 

cerebrais; realização de estudos ou investigações 

científicos sobre o cérebro no domínio terapêutico; 

realização de estudos ou investigações técnicos sobre o 

cérebro no domínio terapêutico; realização de estudos 

ou investigações clínicos sobre o cérebro no domínio 

terapêutico; realização de investigações no domínio 

terapêutico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202655

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : Pleasures Now, LLC

  Endereço : 338 S. Avenue 17, Los Angeles, CA 

90031, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202657

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : 

 CHAN ION HOU

  Endereço : 3 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202658

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : 

 VONG CHENG WANG
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  Endereço : 43

A05 Weee Space

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  C ores de ma rca : 

[210]  N.º : N/202659

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : 

 VONG CHENG WANG

  Endereço : 43

A05 Weee Space

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202674

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : 

 Zhuhai Lingdi Business Management Co., Ltd.

  Endereço : 588 12

1101

 Room 1101, Building 12, No. 588, Qinzheng Road, 

Hengqin New Distr ict, Zhuhai City, Guangdong 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202675

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : Cointact Group Limited

  Endereço : 30 2

1607B

 Unit 1607B, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim 

Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202677

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202678

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14



N.º 51 — 21-12-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18759

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202679

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P ro dut o s : P re p a r a ç õ e s f a r m a c êut i c a s e 

veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptados para 

uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para humanos e animais; 

gessos, materiais para pensos; material para chumbar 

dentes, cera dental; desinfectantes; preparações para a 

destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202680

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

 Art One Empresa de Inovação Cultural Sociedade 

Unipessoal Limitada

  Endereço : Rua de Seng Tou, no. 357, Nova Taipa 

Garden, Chi Ieng Un, bloco 23, 24º Andar E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco, cinzento e preto (tal 

como representado na figura).

[210]  N.º : N/202681

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

 Art One Empresa de Inovação Cultural Sociedade 

Unipessoal Limitada

  Endereço : Rua de Seng Tou, no. 357, Nova Taipa 

Garden, Chi Ieng Un, bloco 23, 24º Andar E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco, cinzento e preto (tal 

como representado na figura).

[210]  N.º : N/202682

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

 Art One Empresa de Inovação Cultural Sociedade 

Unipessoal Limitada

  Endereço : Rua de Seng Tou, no. 357, Nova Taipa 

Garden, Chi Ieng Un, bloco 23, 24º Andar E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco, cinzento e preto (tal 

como representado na figura).

[210]  N.º : N/202683

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 
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 Art One Empresa de Inovação Cultural Sociedade 

Unipessoal Limitada

  Endereço : Rua de Seng Tou, no. 357, Nova Taipa 

Garden, Chi Ieng Un, bloco 23, 24º Andar E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco e preto (tal como 

representado na figura).

[210]  N.º : N/202684

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

 Art One Empresa de Inovação Cultural Sociedade 

Unipessoal Limitada

  Endereço : Rua de Seng Tou, no. 357, Nova Taipa 

Garden, Chi Ieng Un, bloco 23, 24º Andar E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco e preto (tal como 

representado na figura).

[210]  N.º : N/202685

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

 Art One Empresa de Inovação Cultural Sociedade 

Unipessoal Limitada

  Endereço : Rua de Seng Tou, no. 357, Nova Taipa 

Garden, Chi Ieng Un, bloco 23, 24º Andar E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco e preto (tal como 

representado na figura).

[210]  N.º : N/202686

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático descarregáveis 

para o desenvolvimento de aplicações; ferramentas 

de desenvolvimento de software para computadores, 

descarregáveis; nenhum dos acima ditos relacionados 

com comunicações financeiras ou com a facilitação de 

transações financeiras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202687

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

 UN CHONG WA

  Endereço : 16 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没
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[210]  N.º : N/202688

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

 UN CHONG WA

  Endereço : 16 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/202689

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

 C OM PA N H I A DE DEC OR AÇÃO C LUS T ER 

LIMITADA

  Endereço : 244-246 17

J

  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/202690

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

 C OM PA N H I A DE DEC OR AÇÃO C LUS T ER 

LIMITADA

  Endereço : 244-246 17

J

  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/202691

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

 IONG LAI MAN

  Endereço : 26/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202692

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : Bellamy s Organic Pty Ltd

  Endereço : 15 Cimitiere St Launceston Tas 7250 

Australia
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  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/202693

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : Bellamy s Organic Pty Ltd

  Endereço : 15 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 

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/202694

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : Bellamy s Organic Pty Ltd

  Endereço : 15 Cimitiere St Launceston Tas 7250 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro duto s : Ba r r a s a l i ment a re s à ba s e de 

misturas de cereais, frutos oleaginosos e frutos secos 

(confeitaria); barras al imentares à base de frutos 

secos (confeitar ia); barras al imentares à base de 

cereais (confeitaria); snacks à base de trigo; snacks 

à base de cereais; snacks à base de grãos [cereais]; 

arroz; arroz instantâneo; refeições preparadas à 

base de noodles; refeições preparadas compostas 

(principalmente) por massas alimentares; refeições 

preparadas compostas (principalmente) por arroz; 

creme inglês; massas alimentares; macarrão; molhos 

para massas alimentares; molhos salgados; molhos 

para arroz; coulis de frutas [molhos]; cereais para o 

pequeno-almoço; arroz doce; papas de aveia; iogurte 

gelado (gelados a l imentares); snacks compostos 

principalmente por cereais; barras de muesli; barras de 

cereais; tostas; aveia preparada para fins alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202695

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56 C

4 C402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202696

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56 C

4 C402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

飮

飮

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202697

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56 C

4 C402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202698

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56 C

4 C402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

飮

飮

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202699

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202700

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202701

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 192 196

邨

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202702

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 192 196

邨

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202703

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 192 196

邨

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202704

[220]  Data de pedido : 2022/10/27

[730]  Requerente : GUERLAIN

  Endereço : 68, Avenue des Champs Elysees, 

75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de maquilhagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202705

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  R e q u e r e n t e :  P F F O R N E C E D O R E S, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : Rua do Dr. Lourenço Pereira Marques, 

Ponte Cais n.̊  5 B2, 3. ˚andar, Compartimento B, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro duto s : Pão, pro duto s de pa s t e l a r i a e 

confeitaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor de laranja, branco, 

cinzento (tal como representado na figura).

[210]  N.º : N/202706

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  R e q u e r e n t e :  P F F O R N E C E D O R E S, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
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  Endereço : Rua do Dr. Lourenço Pereira Marques, 

Ponte Cais n.̊  5 B2, 3. ˚andar, Compartimento B, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviço de venda a retalho de produtos 

de padaria, pão e confeitaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor de laranja, branco, 

cinzento (tal como representado na figura).

[210]  N.º : N/202711

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG YING KEI LIMITADA / HONG 

KONG YING KEI LIMITED

  Endereço : 16A-16D 9

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202712

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

KOI KEI LIMITADA

  Endereço : 24A 24B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202713

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

KOI KEI LIMITADA

  Endereço : 24A 24B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202714

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

KOI KEI LIMITADA

  Endereço : 24A 24B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202716

[220]  Data de pedido : 2022/10/28
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[730]  R e q u e r e n t e  :  C A I X A  G E R A L  D E 

DEPÓSITOS, S.A.

  Endereço : Avenida João X X I, 63, 1000-300 

Lisboa, Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador gravados; 

aplicações de software informático descarregáveis; 

aplicações informáticas gravadas ou descarregáveis; 

sof tware e apl icações para d isposit ivos móveis; 

software de aplicação; software de aplicações da Web; 

software de comunicação para permitir que os clientes 

acedam a informações da conta bancária e realizem 

operações bancárias; cartões de débito codificados 

magneticamente; cartões de crédito magnéticos; 

terminais para cartões de crédito.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202717

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  R e q u e r e n t e  :  C A I X A  G E R A L  D E 

DEPÓSITOS, S.A.

  Endereço : Avenida João X X I, 63, 1000-300 

Lisboa, Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços f inanceiros, monetários, 

bancários; serviços imobiliários; serviços bancários 

internacionais; serviços financeiros prestados através 

da Internet; troca de moeda e serviços de câmbio; 

emissão de cheques bancários; serviços de cartões 

bancários, cartões de crédito, cartões de débito e 

de cartões de pagamento eletrónico; transferências 

de fundos; leasing f inanceiro (locação); serviços 

de fac tor i ng; s er v iç o s de c ré d i to; s er v iç o s de 

financiamento; empréstimos (finanças); corretagem; 

ser v iç os de seg u ros; ser v iç os de i nvest i mento; 

assistência financeira.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202718

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  R e q u e r e n t e  :  C A I X A  G E R A L  D E 

DEPÓSITOS, S.A.

  Endereço : Avenida João X X I, 63, 1000-300 

Lisboa, Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Desenvolvimento de software; software 

como serviço (SaaS); desenvolvimento de plataformas 

informáticas; consultoria em segurança de dados; 

serviços de assistência técnica a software; serviços de 

proteção de dados; conceção e desenvolvimento de 

bases de dados; fornecimento de acesso temporário 

a software não passível de download para analisar 

d ado s f i na nc ei ro s e e lab oraç ão de relatór io s; 

preparação de programas de processamento de dados; 

armazenamento eletrónico de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202719

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : JAWHP, LLC

  Endereço : 530 Fifth Avenue, New York, NY 

10036, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202720

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos usados na indústria, 

c iênc ia e fotog ra f ia, bem como na ag r icu ltu ra, 

horticultura e silvicultura; resinas artificiais em bruto, 

matérias plásticas em bruto; adubos; compostos para 

extinção de incêndios; preparados para têmpera e 

soldadura; substâncias químicas para a preservação 
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de alimentos; substâncias para curtimento; adesivos 

usados na indústria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202721

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparados e outras substâncias para 

branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; 

dentífricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202722

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s : P r e p a r a d o s f a r m a c ê u t i c o s e 

veterinários; preparados sanitários para fins médicos; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, 

alimentos para bebés; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; 

preparados para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202723

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, 

ópt icos, de peso, de medida, de s ina l i zação, de 

c ont rolo (i n sp e c ç ão), sa lva-v id a s e de en s i no; 

aparelhos e instrumentos para condução, comutação, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo de 

electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou 

reprodução de som ou imagens; suportes de registo 

magnético, d iscos para gravação; d istr ibuidores 

automáticos e mecanismos para aparelhos operados 

com moedas; ca i xas reg i stadoras, máqu i nas de 

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

processamento de dados; extintores de incêndio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202724

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes 

materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos 

de papelaria; adesivos para papelaria ou para uso 

doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário); 

material de instrução e ensino (excepto aparelhos); 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos 

noutras classes); tipos para impressoras, blocos para 

impressoras.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202725

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; artigos 

(não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, 

conchas, âmbar, madrepérola, espuma do mar e 

substitutos para todos estes materiais, ou em plástico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202726

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensí l ios e recipientes para uso 

doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; 

escovas (com excepção de pincéis); materiais para o 

fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-de-aço; 

vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de 

vidro usado na construção); artigos de vidro, porcelana 

e faiança não incluídos noutras classes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202727

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202728

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; botões, 

colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202729

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  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; 

decorações para árvores de Natal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202730

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 
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secos e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, 

leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202731

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : C afé, chá, cacau, açúcar, a r roz, 

tapioca, sagú, café artificial; farinha e preparados à 

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

gelados; mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal, 

mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202732

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas 

e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e 

sumos de frutas; xaropes e outros preparados para 

fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202733

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publ ic idade; gestão de empresas; 

administração de empresas; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202734

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202735

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202736

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202737

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : Turlen Holding SA

  Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção 

por terra, por ar, por água; peças e acessórios para 

veículos e aparelhos para locomoção por terra, por ar.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/05/10  Su íç a

N.º 06408/2022

[210]  N.º : N/202738

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : Turlen Holding SA

  Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas com exceção de 

cerveja; preparações alcoólicas para fazer bebidas; 

vinho.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/05/10  Su íç a

N.º 06408/2022

[210]  N.º : N/202739

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : Turlen Holding SA

  Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização, e 

administração de empresas; trabalhos de escritório; 

serviços de venda a retalho relacionados com relógios 

de pulso e suas peças, instrumentos cronométricos 

e a r t igos de joa l ha r ia, produtos de i mpressão, 

fotograf ias, papelar ia, instrumentos de escr ita e 

utensí l ios para escr ita, canetas, jornais, revistas, 

e l ivros, mater ia l de ensino e de instrução (com 

exceção dos aparelhos), diários, veículos, aparelhos 

para locomoção por terra, por ar, por água, e peças 

e acessór ios para os mesmos, bebidas a lcoól icas 

com exceção de cerveja, preparações alcoólicas para 

fazer bebidas, vinho; serviços de venda por grosso 

relacionados com relógios de pulso e suas peças, 

instrumentos cronométricos e artigos de joalharia, 

produtos de i mpressão, fotog ra f ia s, papela r ia, 

instrumentos de escrita e utensí l ios para escrita, 

canetas, jornais, revistas, e livros, material de ensino 

e de instrução (com exceção dos aparelhos), diários, 

veículos, aparelhos para locomoção por terra, por ar, 

por água, e peças e acessórios para os mesmos, bebidas 

a lcoól icas com exceção de cerveja, preparações 

alcoólicas para fazer bebidas, vinho.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/05/10  Su íç a

N.º 06408/2022

[210]  N.º : N/202740

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : Turlen Holding SA

  Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : Educação; formação; serv iços de 

divertimento; ativ idades desportivas e culturais; 

organização de exposições, competições de corridas, 

ralis automóveis, competições desportivas, e eventos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/05/10  Su íç a

N.º 06408/2022
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[210]  N.º : N/202741

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 KOC LEONG WA

  Endereço : 1-G A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202742

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 KOC LEONG WA

  Endereço : 1-G A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202743

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 MIXUEBINGCHENG Co., Ltd.

  Endereço : 

16004

 Room 16004, Block A, Hanhaibeijin Business Center, 

North 3rd R ing Wenhua Road, Jinshui Distr ict, 

Zhengzhou City, Henan Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202744

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 MIXUEBINGCHENG Co., Ltd.

  Endereço : 

16004

 Room 16004, Block A, Hanhaibeijin Business Center, 

North 3rd R ing Wenhua Road, Jinshui Distr ict, 

Zhengzhou City, Henan Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202745

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 MIXUEBINGCHENG Co., Ltd.

  Endereço : 

16004

 Room 16004, Block A, Hanhaibeijin Business Center, 

North 3rd R ing Wenhua Road, Jinshui Distr ict, 

Zhengzhou City, Henan Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202746

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 MIXUEBINGCHENG Co., Ltd.

  Endereço : 

16004

 Room 16004, Block A, Hanhaibeijin Business Center, 

North 3rd R ing Wenhua Road, Jinshui Distr ict, 

Zhengzhou City, Henan Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202747

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 MIXUEBINGCHENG Co., Ltd.

  Endereço : 

16004

 Room 16004, Block A, Hanhaibeijin Business Center, 

North 3rd R ing Wenhua Road, Jinshui Distr ict, 

Zhengzhou City, Henan Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202776

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 37-53 8

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202777

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 37-53 8

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202790

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 CODECO TECHNOLOGY LIMITED
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  Endereço : 1 1 401

 Unit 401, Harbour Centre Tower 1, 1 Hok Cheung 

Street, Hung Hom, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202791

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 CODECO TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 1 1 401

 Unit 401, Harbour Centre Tower 1, 1 Hok Cheung 

Street, Hung Hom, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

CCT V

37

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202792

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 CODECO TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 1 1 401

 Unit 401, Harbour Centre Tower 1, 1 Hok Cheung 

Street, Hung Hom, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

42

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202793

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202794

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 B309

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202795

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : Revance Therapeutics, Inc.

  E nd ere ç o : 7555 G at eway Blvd., Newa rk, 

California, 94560, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

tratamento de perturbações neurológicas, distonias 

m u s c u l a r e s, p e r t u r b a ç õ e s m u s c u l a r e s l eve s, 

perturbações nervosas autonómicas, dores de cabeça, 

para rugas, hiperidrose, para lesões desportivas, 

nomeadamente, pele ferida ou rasgada, músculos, 

ligamentos ou fracturações ósseas, paralisia cerebral, 

e s pa s mo s mu s c u l a re s, t remore s mu s c u l a re s e 

dores; preparações farmacêuticas, nomeadamente, 

substratos peptídeos para utilização no tratamento 

de distúrbios neurológicos, distonias musculares, 

distúrbios musculares suaves, distúrbios nervosos 

autónomos, dores de cabeça, para lesões desportivas, 

nomeadamente, pele ferida ou rasgada, músculos, 

ligamentos ou fracturações ósseas, paralisia cerebral, 

espasmos musculares, tremores musculares e dores; 

produtos farmacêuticos dermatológicos e preparações 

farmacêuticas injectadas na ou sob a pele, nas ou 

sob as membranas mucosas para preencher rugas, 

depressões cutâneas para remodelação, aumento de 

volume no rosto ou qualquer outra parte do corpo, 

para hidratar a pele ou as membranas mucosas, para 

aumentar o volume dos lábios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202796

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : Revance Therapeutics, Inc.

  E nd ere ç o : 7555 G at eway Blvd., Newa rk, 

California, 94560, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

tratamento de perturbações neurológicas, distonias 

m u s c u l a r e s, p e r t u r b a ç õ e s m u s c u l a r e s l eve s, 

perturbações nervosas autonómicas, dores de cabeça, 

para rugas, hiperidrose, para lesões desportivas, 

nomeadamente, pele ferida ou rasgada, músculos, 

ligamentos ou fracturações ósseas, paralisia cerebral, 

e s pa s mo s mu s c u l a re s, t remore s mu s c u l a re s e 

dores; preparações farmacêuticas, nomeadamente, 

substratos peptídeos para utilização no tratamento 

de distúrbios neurológicos, distonias musculares, 

distúrbios musculares suaves, distúrbios nervosos 

autónomos, dores de cabeça, para lesões desportivas, 

nomeadamente, pele ferida ou rasgada, músculos, 

ligamentos ou fracturações ósseas, paralisia cerebral, 

espasmos musculares, tremores musculares e dores; 

produtos farmacêuticos dermatológicos e preparações 

farmacêuticas injectadas na ou sob a pele, nas ou 

sob as membranas mucosas para preencher rugas, 

depressões cutâneas para remodelação, aumento de 

volume no rosto ou qualquer outra parte do corpo, 

para hidratar a pele ou as membranas mucosas, para 

aumentar o volume dos lábios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202797

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 I LAN FOODS IND. CO., LTD.

  Endereço : 13
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 No.13, Xincheng Rd., Su’ao Township, Yilan County 

270, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202798

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 I LAN FOODS IND. CO., LTD.

  Endereço : 13

 No.13, Xincheng Rd., Su’ao Township, Yilan County 

270, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202799

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 I LAN FOODS IND. CO., LTD.

  Endereço : 13

 No.13, Xincheng Rd., Su’ao Township, Yilan County 

270, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 糖 糖  [糖 ] 糖 [糖 ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202800

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 I LAN FOODS IND. CO., LTD.

  Endereço : 13

 No.13, Xincheng Rd., Su’ao Township, Yilan County 

270, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 糖 糖  [糖 ] 糖 [糖 ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202801

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 NG HANG TAT

  Endereço : 

4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202802

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : 

 NG HANG TAT

  Endereço : 

4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202808

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de computador; 

software de jogos de computador; software de jogos 

de vídeo; programas de jogos de vídeo; programas de 

jogos de vídeo para uso com máquinas de jogos de 

vídeo; discos de jogos de vídeos e cartuchos; software 

de jogos de computador para uso em telemóveis e 

telefones celulares; programas de jogos para telefones 

móvei s; g rá f icos, i magens e i magens a n i madas 

descarregáveis para computadores, máquinas de 

jogos de vídeo ou telemóveis apresentando cenas 

e caracteres baseados em jogos de computador 

e de v ídeo; d i scos compactos g ravados; música 

descarregável através de uma rede de computador 

global e dispositivos sem fios; estojos adaptados para 

telemóveis; sistemas de computador; computadores; 

placas de jogos de arcada nomeadamente, suportes 

de registo magnético pre-gravados com programas de 

jogos de arcadas; tiras para telefones móveis; discos 

de vídeo e cassetes de vídeo gravados; publicações 

electrónicas (descarregáveis).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202809

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Provisão de jogos online; provisão de 

informação relacionada com jogo online; provisão 

de insta lações para d iver t imento; fornecimento 

de ser v iç o s de a rc ada s de d iver sõ es; prov i são 

de i n for mação relac ionada com i nsta lações de 

divertimento; parques de divertimento; provisão de 

informação relacionada com parques de divertimento; 

provisão de entretenimento sob a forma de imagens 

online, f i lmes, imagens em movimento e gráficos; 

fotografia; planeamento, e gestão de torneios de jogo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202810

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

 UN WAI I

  Endereço : 8 K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

䄂

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202811

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202812

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202813

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202814

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202815

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202816

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202817

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202818

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202819

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202820

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202821

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202822

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

囱

囱

囱

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202823

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 1

12 1201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202824

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 1

12 1201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202825

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 車

龍

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202826

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 45

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 料 料

料 塞

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202827

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : Met a i s pre c io so s e su a s l iga s; 

distintivos em metal precioso; l ingotes de metais 

preciosos; caixas em metais preciosos; ornamentos 

em metais preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; 

pedras preciosas e semi-preciosas; instrumentos 

horológicos e cronométr icos inclu indo relógios, 

relógios de bolso e relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202828

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

grosso relacionadas com venda de metais preciosos 

e suas ligas, distintivos em metal precioso, lingotes 

de metais preciosos, caixas em metais preciosos, 

ornamentos em metais preciosos, artigos de joalharias 

e bijuter ias, pedras prec iosas e semi-prec iosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

relógios, relógios de bolso e relógios de parede e 

mesa; serviços de publicidade e comercialização tudo 

no sector de metais preciosos e suas ligas, distintivos 

em metal precioso, l ingotes de metais preciosos, 

caixas em metais preciosos, ornamentos em metais 

preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, pedras 

preciosas e semi-preciosas, instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso 

e relógios de parede e mesa; promoção de vendas para 

terceiros; assistência em gestão comercial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202829

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORATION
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  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P rodutos : P repa raç ões pa ra bra nquea r e 

outras substâncias para a lavagem, preparações 

abras ivas desengordu ra ntes, prepa rações pa ra 

limpeza, preparações para polir, preparações para 

limpeza a seco, sabão, produtos de perfumaria, óleos 

esseciais, cosméticos, loções capilares; dentífricos, 

ambientadores perfumados em forma de bastões, 

fragrâncias para perfumar, unhas postiças, pestanas 

postiças, autocolantes para arte de unhas, aerossóis 

para refrescar o hálito.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202830

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : C ou ro e i m it aç ões de c ou ro, e 

bens feitos destes mater ia is e não inclu ídos em 

outras classes; peles de animais, peles, couros; baús 

(bagagem), sacos de viagem; sacos, sacos (invólucros, 

bolsas) em couro, para embalagem, caixas em couro 

ou em cartão-couro, porta-cartas (pastas), chapéus-de- 

-chuva, guarda-sol, bengalas; chicotes, arneses e 

artigos de selaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202831

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, botas 

para desporto, suportes para vestuário (suspensórios), 

bolsos para vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202832

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : C afé, chá, cacau, açúcar, a r roz, 

tapioca, sagú, café artificial; farinha e preparados à 

base de cereais, pão, artigos de pastelaira e confeitaria, 

gelados; mel, xarope de melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagres, molhos (condimentos); 

especiarias; gelados alimentares, onigiri (bolas de 

arroz), sanduiches, bolos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202833

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publ icidade; promoção de vendas 

para terceiros, gestão de empresas; administração de 

empresas; serviços de fornecimento para terceiros 

(compra de produtos e serviços para outras empresas), 

serviços de aconselhamento e informação comercial 

aos consumidores na escolha de produtos e serviços, 

promoção de produtos através de inf luenciadores, 

serviços de trabalhos administrativos, apresentação 

de produtos nos meios de comunicação, para fins de 

venda a retalho, serviços retalhistas online referentes 

a músicas e filmes pré-gravados de descarregáveis, 

serviços de venda a retalho relacionados com produtos 

de padaria, serviços de venda a retalho ou a grosso de 
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preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas 

e provisões médicas, serviços retalhistas referentes a 

obras de arte prestados por galerias de arte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202834

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P rodutos : P repa raç ões pa ra bra nquea r e 

outras substâncias para a lavagem, preparações 

abras ivas desengordu ra ntes, prepa rações pa ra 

limpeza, preparações para polir, preparações para 

limpeza a seco, sabão, produtos de perfumaria, óleos 

esseciais, cosméticos, loções capilares; dentífricos, 

ambientadores perfumados em forma de bastões, 

fragrâncias para perfumar, unhas postiças, pestanas 

postiças, autocolantes para arte de unhas, aerossóis 

para refrescar o hálito.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202835

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  R e q u e r e n t e  :  M E D I C O M  T O Y 

CORPORATION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : C ou ro e i m it aç ões de c ou ro, e 

bens feitos destes mater ia is e não inclu ídos em 

outras classes; peles de animais, peles, couros; baús 

(bagagem), sacos de viagem; sacos, sacos (invólucros, 

bolsas) em couro, para embalagem, caixas em couro 

ou em cartão-couro, porta-cartas (pastas), chapéus-de- 

-chuva, guarda-sol, bengalas; chicotes, arneses e 

artigos de selaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202836

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, botas 

para desporto, suportes para vestuário (suspensórios), 

bolsos para vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202837

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : C afé, chá, cacau, açúcar, a r roz, 

tapioca, sagú, café artificial; farinha e preparados à 

base de cereais, pão, artigos de pastelaira e confeitaria, 

gelados; mel, xarope de melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagres, molhos (condimentos); 

especiarias; gelados alimentares, onigiri (bolas de 

arroz), sanduiches, bolos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202838

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publ icidade; promoção de vendas 

para terceiros, gestão de empresas; administração de 

empresas; serviços de fornecimento para terceiros 

(compra de produtos e serviços para outras empresas), 

serviços de aconselhamento e informação comercial 

aos consumidores na escolha de produtos e serviços, 

promoção de produtos através de inf luenciadores, 

serviços de trabalhos administrativos, apresentação 

de produtos nos meios de comunicação, para fins de 

venda a retalho, serviços retalhistas online referentes 

a músicas e filmes pré-gravados de descarregáveis, 

serviços de venda a retalho relacionados com produtos 

de padaria, serviços de venda a retalho ou a grosso de 

preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas 

e provisões médicas, serviços retalhistas referentes a 

obras de arte prestados por galerias de arte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202839

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P rodutos : P repa raç ões pa ra bra nquea r e 

outras substâncias para a lavagem, preparações 

abras ivas desengordu ra ntes, prepa rações pa ra 

limpeza, preparações para polir, preparações para 

limpeza a seco, sabão, produtos de perfumaria, óleos 

esseciais, cosméticos, loções capilares; dentífricos, 

ambientadores perfumados em forma de bastões, 

fragrâncias para perfumar, unhas postiças, pestanas 

postiças, autocolantes para arte de unhas, aerossóis 

para refrescar o hálito.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202840

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : C ou ro e i m it aç ões de c ou ro, e 

bens feitos destes mater ia is e não inclu ídos em 

outras classes; peles de animais, peles, couros; baús 

(bagagem), sacos de viagem; sacos, sacos (invólucros, 

bolsas) em couro, para embalagem, caixas em couro 

ou em cartão-couro, porta-cartas (pastas), chapéus-de- 

-chuva, guarda-sol, bengalas; chicotes, arneses e 

artigos de selaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202841

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, botas 

para desporto, suportes para vestuário (suspensórios), 

bolsos para vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202842

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : C afé, chá, cacau, açúcar, a r roz, 

tapioca, sagú, café artificial; farinha e preparados à 

base de cereais, pão, artigos de pastelaira e confeitaria, 

gelados; mel, xarope de melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, mostarda; vinagres, molhos (condimentos); 

especiarias; gelados alimentares, onigiri (bolas de 

arroz), sanduíches, bolos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202843

[220]  Data de pedido : 2022/10/31

[730]  R e q u e r e n t e  :  M E D I C O M  T O Y 

CORPORATION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publ icidade; promoção de vendas 

para terceiros, gestão de empresas; administração de 

empresas; serviços de fornecimento para terceiros 

(compra de produtos e serviços para outras empresas), 

serviços de aconselhamento e informação comercial 

aos consumidores na escolha de produtos e serviços, 

promoção de produtos através de inf luenciadores, 

serviços de trabalhos administrativos, apresentação 

de produtos nos meios de comunicação, para fins de 

venda a retalho, serviços retalhistas online referentes 

a músicas e filmes pré-gravados de descarregáveis, 

serviços de venda a retalho relacionados com produtos 

de padaria, serviços de venda a retalho ou a grosso de 

preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas 

e provisões médicas, serviços retalhistas referentes a 

obras de arte prestados por galerias de arte.

[540]  Marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo com os 

artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), 

no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/178840 2022/11/29 2022/11/29 Charlotte Tilbury TM Limited 14

N/182393 2022/11/29 2022/11/29 MTR Corporation Limited 39

N/182394 2022/11/29 2022/11/29 MTR Corporation Limited 39

N/182395 2022/11/29 2022/11/29 MTR Corporation Limited 39

N/182396 2022/11/29 2022/11/29 MTR Corporation Limited 39

N/185946 2022/11/29 2022/11/29 35

N/185947 2022/11/29 2022/11/29 43
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/190459 2022/11/29 2022/11/29 Marushin Co.,Ltd. 18

N/190460 2022/11/29 2022/11/29 Marushin Co.,Ltd. 24

N/190461 2022/11/29 2022/11/29 Marushin Co.,Ltd. 25

N/191798 2022/11/29 2022/11/29 Mouser Electronics, Inc. 35

N/191799 2022/11/29 2022/11/29 Mouser Electronics, Inc. 42

N/191800 2022/11/29 2022/11/29 Mouser Electronics, Inc. 35

N/191801 2022/11/29 2022/11/29 Mouser Electronics, Inc. 42

N/191802 2022/11/29 2022/11/29 Mouser Electronics, Inc. 35

N/191803 2022/11/29 2022/11/29 Mouser Electronics, Inc. 42

N/192475 2022/11/29 2022/11/29

IEONG CHENG SON

33

N/192492 2022/11/29 2022/11/29 MasterCard International Incorporated 42

N/192623 2022/11/29 2022/11/29 CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY (GROUP) CO., 

LTD.

33

N/192997 2022/11/29 2022/11/29 General Cigar Co., Inc. 34

N/193241 2022/11/29 2022/11/29 NICHIBAN CO., LTD. 16

N/193242 2022/11/29 2022/11/29 NICHIBAN CO., LTD. 17

N/193484 2022/11/29 2022/11/29 Apple Inc. 11

N/193495 2022/11/29 2022/11/29

Fortune Media IP Limited

09

N/193496 2022/11/29 2022/11/29

Fortune Media IP Limited

16

N/193497 2022/11/29 2022/11/29

Fortune Media IP Limited

35

N/193498 2022/11/29 2022/11/29

Fortune Media IP Limited

41

N/193499 2022/11/29 2022/11/29

Fortune Media IP Limited

42

N/194702 2022/11/29 2022/11/29 Unilever IP Holdings B.V. 03

N/195039 2022/11/29 2022/11/29

OFF-WHITE, LLC

35

N/195042 2022/11/29 2022/11/29

OFF-WHITE, LLC

35

N/195072 2022/11/29 2022/11/29 Apple Inc. 09

N/195375 2022/11/29 2022/11/29 Maserati S.p.A. 12

N/195379 2022/11/29 2022/11/29 Interbasic Holding Srl 25

N/195442 2022/11/29 2022/11/29 Impossible Foods Inc. 30

N/195667 2022/11/29 2022/11/29 International Business Machines Corporation 09

N/195668 2022/11/29 2022/11/29 International Business Machines Corporation 11

N/195669 2022/11/29 2022/11/29 International Business Machines Corporation 12

N/195670 2022/11/29 2022/11/29 International Business Machines Corporation 25

N/195671 2022/11/29 2022/11/29 International Business Machines Corporation 35
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/195672 2022/11/29 2022/11/29 International Business Machines Corporation 38

N/195673 2022/11/29 2022/11/29 International Business Machines Corporation 41

N/195674 2022/11/29 2022/11/29 International Business Machines Corporation 42

N/196175 2022/11/29 2022/11/29 Apple Inc. 09

N/196536 2022/11/29 2022/11/29 GFM GmbH Trademarks 25

N/196544 2022/11/29 2022/11/29 Far East Facade (Hong Kong) Limited 37

N/196549 2022/11/29 2022/11/29 Far East Facade (Hong Kong) Limited 37

N/196565 2022/11/29 2022/11/29 36

N/196686 2022/11/29 2022/11/29

CHOI MING CHI

03

N/196711 2022/11/29 2022/11/29 Shiseido Americas Corporation 03

N/196989 2022/11/29 2022/11/29 35

N/197131 2022/11/29 2022/11/29 Organic Ventures, Inc. 30

N/197132 2022/11/29 2022/11/29 Organic Ventures, Inc. 40

N/197179 2022/11/29 2022/11/29 MORENA CHIRIANO 25

N/197180 2022/11/29 2022/11/29 MORENA CHIRIANO 35

N/197193 2022/11/29 2022/11/29 Barefoot Dreams, Inc. 21

N/197221 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 18

N/197222 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 24

N/197223 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 25

N/197224 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 35

N/197225 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 18

N/197226 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 24

N/197227 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 25

N/197228 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 35

N/197229 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 18

N/197230 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 24

N/197231 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 25

N/197232 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 35

N/197299 2022/11/29 2022/11/29

NIO (Anhui) CO., LTD. 

09

N/197300 2022/11/29 2022/11/29

NIO (Anhui) CO., LTD. 

39

N/197302 2022/11/29 2022/11/29 41

N/197303 2022/11/29 2022/11/29 09

N/197304 2022/11/29 2022/11/29 09

N/197305 2022/11/29 2022/11/29 41

N/197385 2022/11/29 2022/11/29

CHEONG MAN KEI

03

N/197386 2022/11/29 2022/11/29

CHEONG MAN KEI

03
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N/197387 2022/11/29 2022/11/29

CHEONG MAN KEI

03

N/197388 2022/11/29 2022/11/29

CHEONG MAN KEI

03

N/197389 2022/11/29 2022/11/29 CDS CANADA 4 L.P. 09

N/197390 2022/11/29 2022/11/29 CDS CANADA 4 L.P. 16

N/197391 2022/11/29 2022/11/29 CDS CANADA 4 L.P. 25

N/197392 2022/11/29 2022/11/29 CDS CANADA 4 L.P. 41

N/197401 2022/11/29 2022/11/29 Takeda Pharmaceuticals International AG 05

N/197460 2022/11/29 2022/11/29 Jaguar Land Rover Limited 09

N/197503 2022/11/29 2022/11/29

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197507 2022/11/29 2022/11/29

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/197511 2022/11/29 2022/11/29 Compagnie des Montres Longines, Francillon SA (Longines Watch 

Co. Francillon Ltd)

14

N/197526 2022/11/29 2022/11/29

LEI WAI SAM

21

N/197540 2022/11/29 2022/11/29 Accantia Group Holdings 03

N/197560 2022/11/29 2022/11/29

YUEN SHING LEUNG

11

N/197619 2022/11/29 2022/11/29 UTENA CO., LTD. 03

N/197623 2022/11/29 2022/11/29 NICHIBAN CO., LTD. 05

N/197624 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 18

N/197625 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 24

N/197626 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 25

N/197627 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 35

N/197628 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 18

N/197629 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 24

N/197630 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 25

N/197631 2022/11/29 2022/11/29 Esprit International 35

N/197642 2022/11/29 2022/11/29 FAST RETAILING CO., LTD. 25

N/197661 2022/11/29 2022/11/29 35

N/197662 2022/11/29 2022/11/29 35

N/197663 2022/11/29 2022/11/29 NICHIBAN CO., LTD. 05

N/197664 2022/11/29 2022/11/29 NICHIBAN CO., LTD. 05

N/197708 2022/11/29 2022/11/29 The Honey Pot Company (DE), LLC 03

N/197709 2022/11/29 2022/11/29 The Honey Pot Company (DE), LLC 05

N/197710 2022/11/29 2022/11/29 The Honey Pot Company (DE), LLC 10

N/197711 2022/11/29 2022/11/29 The Honey Pot Company (DE), LLC 35

N/197712 2022/11/29 2022/11/29 The Honey Pot Company (DE), LLC 03
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N/197713 2022/11/29 2022/11/29 The Honey Pot Company (DE), LLC 05

N/197714 2022/11/29 2022/11/29 The Honey Pot Company (DE), LLC 10

N/197715 2022/11/29 2022/11/29 The Honey Pot Company (DE), LLC 35

N/197754 2022/11/29 2022/11/29 SAN-X CO., LTD. 16

N/197757 2022/11/29 2022/11/29 SAN-X CO., LTD. 25

N/197759 2022/11/29 2022/11/29 SAN-X CO., LTD. 30

N/197764 2022/11/29 2022/11/29 28

N/197775 2022/11/29 2022/11/29 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/197782 2022/11/29 2022/11/29 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/197788 2022/11/29 2022/11/29 19

N/197814 2022/11/29 2022/11/29 06

N/197817 2022/11/29 2022/11/29  

WeBank Co., Ltd 

42

N/197818 2022/11/29 2022/11/29  

WeBank Co., Ltd 

09

N/197819 2022/11/29 2022/11/29  

WeBank Co., Ltd 

35

N/197821 2022/11/29 2022/11/29

SOCIEDADE DE BIOTECNOLOGIA HUAYA LIMITADA

05

N/197872 2022/11/29 2022/11/29 35

N/197897 2022/11/29 2022/11/29 The China Club (China Investment Incorporations) Limited 43

N/197950 2022/11/29 2022/11/29 35

N/198009 2022/11/29 2022/11/29

ROSENBERGER TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/198017 2022/11/29 2022/11/29 35

N/198019 2022/11/29 2022/11/29 10

N/198021 2022/11/29 2022/11/29 39

N/198157 2022/11/29 2022/11/29 GFM GmbH Trademarks 25

N/198158 2022/11/29 2022/11/29 GFM GmbH Trademarks 25

N/198210 2022/11/29 2022/11/29

CHEANG PUI MAN

35

N/198211 2022/11/29 2022/11/29

CHEANG PUI MAN

43

N/198308 2022/11/29 2022/11/29 栄

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

Games)

09

N/198386 2022/11/29 2022/11/29 Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.) 09

N/198387 2022/11/29 2022/11/29 Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.) 14

N/198413 2022/11/29 2022/11/29 SHIFT UP Corporation 09

N/198414 2022/11/29 2022/11/29 SHIFT UP Corporation 41

N/198515 2022/11/29 2022/11/29

MACAU PASS S.A.

09



18788    51   2022  12  21 

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/198516 2022/11/29 2022/11/29

MACAU PASS S.A.

28

N/198517 2022/11/29 2022/11/29

MACAU PASS S.A.

35

N/198518 2022/11/29 2022/11/29

MACAU PASS S.A.

36

N/198519 2022/11/29 2022/11/29

MACAU PASS S.A.

39

N/198520 2022/11/29 2022/11/29

MACAU PASS S.A.

41

N/198521 2022/11/29 2022/11/29

MACAU PASS S.A.

42

N/198522 2022/11/29 2022/11/29

MACAU PASS S.A.

43

N/198554 2022/11/29 2022/11/29 33

N/198555 2022/11/29 2022/11/29 35

N/198558 2022/11/29 2022/11/29 33

N/198559 2022/11/29 2022/11/29 35

N/198560 2022/11/29 2022/11/29 33

N/198561 2022/11/29 2022/11/29 35

N/198591 2022/11/29 2022/11/29 01

N/198592 2022/11/29 2022/11/29 35

N/198595 2022/11/29 2022/11/29

LEI LEI SOFIA

30

N/198625 2022/11/29 2022/11/29 Digitalbay Limited 42

N/198634 2022/11/29 2022/11/29 30

N/198635 2022/11/29 2022/11/29 30

N/198637 2022/11/29 2022/11/29 30

N/198638 2022/11/29 2022/11/29  25

N/198665 2022/11/29 2022/11/29 Kia Corporation 07

N/198666 2022/11/29 2022/11/29 Kia Corporation 09

N/198667 2022/11/29 2022/11/29 Kia Corporation 10

N/198668 2022/11/29 2022/11/29 Kia Corporation 25

N/198669 2022/11/29 2022/11/29 Kia Corporation 28

N/198670 2022/11/29 2022/11/29 Kia Corporation 35

N/198671 2022/11/29 2022/11/29 Kia Corporation 36

N/198672 2022/11/29 2022/11/29 Kia Corporation 37

N/198673 2022/11/29 2022/11/29 Kia Corporation 39

N/198674 2022/11/29 2022/11/29 Kia Corporation 42

N/198741 2022/11/29 2022/11/29  

Blockchain Game Partners, Inc

35
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N/198742 2022/11/29 2022/11/29  

Blockchain Game Partners, Inc

25

N/198780 2022/11/29 2022/11/29 09

N/198781 2022/11/29 2022/11/29 18

N/198782 2022/11/29 2022/11/29 25

N/198783 2022/11/29 2022/11/29 35

N/198786 2022/11/29 2022/11/29  

Blockchain Game Partners, Inc.

41

N/198788 2022/11/29 2022/11/29  

Blockchain Game Partners, Inc.

35

N/198820 2022/11/29 2022/11/29

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/198821 2022/11/29 2022/11/29

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

14

N/198873 2022/11/29 2022/11/29 FOURNIVAL ALTESSE 21

N/198874 2022/11/29 2022/11/29 SAFILO – Società Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione 

Occhiali S.p.A.

09

N/198877 2022/11/29 2022/11/29 SGG Lisco LLC 28

N/198894 2022/11/29 2022/11/29 AKASE CO., LTD. 20

N/198921 2022/11/29 2022/11/29 Biotropics Malaysia Berhad 35

N/198922 2022/11/29 2022/11/29 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 09

N/198923 2022/11/29 2022/11/29 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 35

N/198931 2022/11/29 2022/11/29 WYSÔ Bogner GmbH 09

N/198932 2022/11/29 2022/11/29 WYSÔ Bogner GmbH 35

N/198937 2022/11/29 2022/11/29 18

N/198938 2022/11/29 2022/11/29 24

N/198939 2022/11/29 2022/11/29 25

N/198940 2022/11/29 2022/11/29 26

N/198941 2022/11/29 2022/11/29 18

N/198942 2022/11/29 2022/11/29 24

N/198943 2022/11/29 2022/11/29 25

N/198944 2022/11/29 2022/11/29 26

N/198961 2022/11/29 2022/11/29

Shanghai Maxam Company Limited

03

N/198962 2022/11/29 2022/11/29

Shanghai Maxam Company Limited

21

N/198980 2022/11/29 2022/11/29 10

N/198981 2022/11/29 2022/11/29 10

N/198986 2022/11/29 2022/11/29  Phase Scientific International Limited 01

N/198987 2022/11/29 2022/11/29 Phase Scientific International Limited 05

N/198988 2022/11/29 2022/11/29 Phase Scientific International Limited 09
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N/198989 2022/11/29 2022/11/29 Phase Scientific International Limited 10

N/198990 2022/11/29 2022/11/29 Phase Scientific International Limited 42

N/198991 2022/11/29 2022/11/29 Phase Scientific International Limited 44

N/198992 2022/11/29 2022/11/29 Phase Scientific International Limited 01

N/198993 2022/11/29 2022/11/29 Phase Scientific International Limited 05

N/198994 2022/11/29 2022/11/29 Phase Scientific International Limited 10

N/198995 2022/11/29 2022/11/29 03

N/198996 2022/11/29 2022/11/29 05

N/198997 2022/11/29 2022/11/29 10

N/198998 2022/11/29 2022/11/29 29

N/198999 2022/11/29 2022/11/29 30

N/199000 2022/11/29 2022/11/29 35

N/199001 2022/11/29 2022/11/29 34

N/199007 2022/11/29 2022/11/29 09

N/199010 2022/11/29 2022/11/29 H & M Hennes & Mauritz AB 24

N/199011 2022/11/29 2022/11/29 H & M Hennes & Mauritz AB 25

N/199012 2022/11/29 2022/11/29

OVER THE CLASSIC COMPANY LIMITED

09

N/199013 2022/11/29 2022/11/29

OVER THE CLASSIC COMPANY LIMITED

09

N/199014 2022/11/29 2022/11/29 29

N/199015 2022/11/29 2022/11/29 06

N/199032 2022/11/29 2022/11/29

BYHEALTH CO., LTD.

05

N/199033 2022/11/29 2022/11/29

BYHEALTH CO., LTD.

29

N/199034 2022/11/29 2022/11/29

BYHEALTH CO., LTD.

30

N/199035 2022/11/29 2022/11/29

BYHEALTH CO., LTD.

32

N/199036 2022/11/29 2022/11/29 Innovation Modern Technology Holding Ltd. 05

N/199037 2022/11/29 2022/11/29 42

N/199038 2022/11/29 2022/11/29 09

N/199039 2022/11/29 2022/11/29

B LO O M AG E B I OT E C H N O LO G Y C O R P O R AT I O N 

LIMITED

03

N/199040 2022/11/29 2022/11/29 30

N/199041 2022/11/29 2022/11/29 35

N/199042 2022/11/29 2022/11/29

OFF-WHITE, LLC

20

N/199043 2022/11/29 2022/11/29

OFF-WHITE, LLC

20
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N/199045 2022/11/29 2022/11/29 TOTO LTD. 11

N/199047 2022/11/29 2022/11/29 Pan Pacific International Holdings Corporation 29

N/199048 2022/11/29 2022/11/29 Pan Pacific International Holdings Corporation 30

N/199049 2022/11/29 2022/11/29 Pan Pacific International Holdings Corporation 32

N/199050 2022/11/29 2022/11/29 Pan Pacific International Holdings Corporation 35

N/199051 2022/11/29 2022/11/29 Pan Pacific International Holdings Corporation 40

N/199052 2022/11/29 2022/11/29 Pan Pacific International Holdings Corporation 43

N/199054 2022/11/29 2022/11/29 DREAMWELL, LTD. 35

N/199055 2022/11/29 2022/11/29 DREAMWELL, LTD. 35

N/199056 2022/11/29 2022/11/29 DREAMWELL, LTD. 35

N/199057 2022/11/29 2022/11/29 DREAMWELL, LTD. 35

N/199058 2022/11/29 2022/11/29 DREAMWELL, LTD. 35

N/199059 2022/11/29 2022/11/29 DREAMWELL, LTD. 35

N/199060 2022/11/29 2022/11/29 DREAMWELL, LTD. 35

N/199061 2022/11/29 2022/11/29 DREAMWELL, LTD. 35

N/199062 2022/11/29 2022/11/29 DREAMWELL, LTD. 35

N/199063 2022/11/29 2022/11/29 DREAMWELL, LTD. 35

N/199064 2022/11/29 2022/11/29 DREAMWELL, LTD. 35

N/199072 2022/11/29 2022/11/29 11

N/199073 2022/11/29 2022/11/29 11

N/199074 2022/11/29 2022/11/29 11

N/199076 2022/11/29 2022/11/29 Lemon Inc. 09

N/199077 2022/11/29 2022/11/29 Lemon Inc. 42

N/199078 2022/11/29 2022/11/29 Lemon Inc. 09

N/199079 2022/11/29 2022/11/29 Lemon Inc. 42

N/199080 2022/11/29 2022/11/29 Lemon Inc. 09

N/199081 2022/11/29 2022/11/29 Lemon Inc. 42

N/199082 2022/11/29 2022/11/29

Xiaomi Inc.

09

N/199083 2022/11/29 2022/11/29

Xiaomi Inc.

35

N/199084 2022/11/29 2022/11/29

Xiaomi Inc.

41

N/199085 2022/11/29 2022/11/29

Xiaomi Inc.

42

N/199086 2022/11/29 2022/11/29 SAÚDE MODERNA LIMITADA 30

N/199089 2022/11/29 2022/11/29

AIMER CO., LTD.

35

N/199095 2022/11/29 2022/11/29 Valdimir Pte. Ltd. 09

N/199096 2022/11/29 2022/11/29 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/199097 2022/11/29 2022/11/29 Valdimir Pte. Ltd. 09
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N/199098 2022/11/29 2022/11/29 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/199099 2022/11/29 2022/11/29 Vitasoy International Holdings Limited 29

N/199100 2022/11/29 2022/11/29 Vitasoy International Holdings Limited 30

N/199101 2022/11/29 2022/11/29 Vitasoy International Holdings Limited 32

N/199107 2022/11/29 2022/11/29 Montres Tudor SA 14

N/199108 2022/11/29 2022/11/29 Montres Tudor SA 14

N/199109 2022/11/29 2022/11/29 Ajinomoto Co., Inc. 29

N/199110 2022/11/29 2022/11/29 Ajinomoto Co., Inc. 30

N/199111 2022/11/29 2022/11/29 Ajinomoto Co., Inc. 29

N/199112 2022/11/29 2022/11/29 Ajinomoto Co., Inc. 30

N/199115 2022/11/29 2022/11/29 31

N/199116 2022/11/29 2022/11/29 35

N/199118 2022/11/29 2022/11/29 41

N/199119 2022/11/29 2022/11/29 43

N/199122 2022/11/29 2022/11/29 03

N/199123 2022/11/29 2022/11/29 05

N/199124 2022/11/29 2022/11/29 10

N/199125 2022/11/29 2022/11/29 30

N/199126 2022/11/29 2022/11/29 35

N/199127 2022/11/29 2022/11/29 05

N/199128 2022/11/29 2022/11/29 09

N/199148 2022/11/29 2022/11/29

Ecolab USA Inc.

05

N/199149 2022/11/29 2022/11/29

Ecolab USA Inc.

03

N/199152 2022/11/29 2022/11/29  

Ecolab USA Inc.

05

N/199164 2022/11/29 2022/11/29 AMI PARIS 14

N/199165 2022/11/29 2022/11/29 AMI PARIS 18

N/199167 2022/11/29 2022/11/29 AMI PARIS 25

N/199171 2022/11/29 2022/11/29 16

N/199172 2022/11/29 2022/11/29 38

N/199173 2022/11/29 2022/11/29 41

N/199180 2022/11/29 2022/11/29

Ecolab USA Inc.

05

N/199181 2022/11/29 2022/11/29

Ecolab USA Inc.

03

N/199182 2022/11/29 2022/11/29 The Pandemonium Institute Pty Ltd 09

N/199183 2022/11/29 2022/11/29 The Pandemonium Institute Pty Ltd 28

N/199184 2022/11/29 2022/11/29 The Pandemonium Institute Pty Ltd 42

N/199185 2022/11/29 2022/11/29 41
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N/199186 2022/11/29 2022/11/29 09

N/199187 2022/11/29 2022/11/29

Telford International Enterprise Limited

32

N/199188 2022/11/29 2022/11/29

Telford International Enterprise Limited

29

N/199189 2022/11/29 2022/11/29

Telford International Enterprise Limited

30

N/199190 2022/11/29 2022/11/29

Telford International Enterprise Limited

32

N/199191 2022/11/29 2022/11/29 30

N/199194 2022/11/29 2022/11/29  

Ecolab USA Inc.

03

N/199198 2022/11/29 2022/11/29 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/199201 2022/11/29 2022/11/29 LOUIS VUITTON MALLETIER 41

N/199202 2022/11/29 2022/11/29 LOUIS VUITTON MALLETIER 42

N/199203 2022/11/29 2022/11/29 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/199206 2022/11/29 2022/11/29 LOUIS VUITTON MALLETIER 41

N/199207 2022/11/29 2022/11/29 LOUIS VUITTON MALLETIER 42

N/199208 2022/11/29 2022/11/29 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/199211 2022/11/29 2022/11/29 LOUIS VUITTON MALLETIER 41

N/199212 2022/11/29 2022/11/29 LOUIS VUITTON MALLETIER 42

N/199213 2022/11/29 2022/11/29 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/199216 2022/11/29 2022/11/29 LOUIS VUITTON MALLETIER 41

N/199217 2022/11/29 2022/11/29 LOUIS VUITTON MALLETIER 42

N/199223 2022/11/29 2022/11/29 03

N/199224 2022/11/29 2022/11/29 35

N/199225 2022/11/29 2022/11/29 44

N/199226 2022/11/29 2022/11/29 03

N/199227 2022/11/29 2022/11/29 35

N/199228 2022/11/29 2022/11/29 44

N/199229 2022/11/29 2022/11/29 12

N/199230 2022/11/29 2022/11/29 09

N/199231 2022/11/29 2022/11/29 41

N/199232 2022/11/29 2022/11/29 09

N/199233 2022/11/29 2022/11/29 41

N/199235 2022/11/29 2022/11/29 20

N/199246 2022/11/29 2022/11/29

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/199247 2022/11/29 2022/11/29 Fontaine Limited 03

N/199248 2022/11/29 2022/11/29 Fontaine Limited 04
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N/199249 2022/11/29 2022/11/29

BYD COMPANY LIMITED

09

N/199250 2022/11/29 2022/11/29

BYD COMPANY LIMITED

09

N/199252 2022/11/29 2022/11/29

CHAMPION GROUP INTERNATIONAL LIMITED

11

N/199253 2022/11/29 2022/11/29

CHAMPION GROUP INTERNATIONAL LIMITED

40

N/199254 2022/11/29 2022/11/29

CHAMPION GROUP INTERNATIONAL LIMITED

11

N/199255 2022/11/29 2022/11/29

CHAMPION GROUP INTERNATIONAL LIMITED

40

N/199256 2022/11/29 2022/11/29

CHAMPION GROUP INTERNATIONAL LIMITED

40

N/199260 2022/11/29 2022/11/29

Creator International Co., Ltd.

41

N/199261 2022/11/29 2022/11/29

Creator International Co., Ltd.

41

N/199262 2022/11/29 2022/11/29 PROOF Holdings, Inc. 09

N/199263 2022/11/29 2022/11/29 PROOF Holdings, Inc. 45

N/199265 2022/11/29 2022/11/29 PROOF Holdings, Inc. 41

N/199268 2022/11/29 2022/11/29 Ocular Therapeutix, Inc. 05

N/199269 2022/11/29 2022/11/29 Ocular Therapeutix, Inc. 10

N/199270 2022/11/29 2022/11/29 Ocular Therapeutix, Inc. 44

N/199271 2022/11/29 2022/11/29 15

N/199272 2022/11/29 2022/11/29 35

N/199273 2022/11/29 2022/11/29 41

N/199277 2022/11/29 2022/11/29 05

N/199278 2022/11/29 2022/11/29 30

N/199280 2022/11/29 2022/11/29 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/199282 2022/11/29 2022/11/29 29

N/199283 2022/11/29 2022/11/29 32

N/199284 2022/11/29 2022/11/29 29

N/199285 2022/11/29 2022/11/29 32

N/199286 2022/11/29 2022/11/29 09

N/199287 2022/11/29 2022/11/29 41

N/199288 2022/11/29 2022/11/29 09

N/199289 2022/11/29 2022/11/29 41

N/199293 2022/11/29 2022/11/29 11

N/199294 2022/11/29 2022/11/29 20

N/199295 2022/11/29 2022/11/29 42
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/199300 2022/11/29 2022/11/29

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/199301 2022/11/29 2022/11/29

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/199302 2022/11/29 2022/11/29

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/199308 2022/11/29 2022/11/29 05

N/199309 2022/11/29 2022/11/29 08

N/199314 2022/11/29 2022/11/29

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

09

N/199316 2022/11/29 2022/11/29  

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

42

N/199317 2022/11/29 2022/11/29  

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

41

N/199318 2022/11/29 2022/11/29  

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

38

N/199320 2022/11/29 2022/11/29  

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

35

N/199321 2022/11/29 2022/11/29  

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

28

N/199322 2022/11/29 2022/11/29  

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

09

N/199323 2022/11/29 2022/11/29 09

N/199324 2022/11/29 2022/11/29 07

N/199325 2022/11/29 2022/11/29 09

N/199328 2022/11/29 2022/11/29 Shiseido Americas Corporation 03

N/199329 2022/11/29 2022/11/29 JOHNSON & JOHNSON 05

N/199330 2022/11/29 2022/11/29 09

N/199331 2022/11/29 2022/11/29 13

N/199332 2022/11/29 2022/11/29 18

N/199333 2022/11/29 2022/11/29 24

N/199334 2022/11/29 2022/11/29 25

N/199335 2022/11/29 2022/11/29

Xiamen YongShi Technology Co., Ltd

09

N/199336 2022/11/29 2022/11/29

Xiamen YongShi Technology Co., Ltd

41

N/199337 2022/11/29 2022/11/29

Xiamen YongShi Technology Co., Ltd

42

N/199338 2022/11/29 2022/11/29 Lemon Inc. 42

N/199339 2022/11/29 2022/11/29 Lemon Inc. 41

N/199340 2022/11/29 2022/11/29 Lemon Inc. 09

N/199341 2022/11/29 2022/11/29

Blockchain Game Partners, Inc.

45



18796    51   2022  12  21 

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/199343 2022/11/29 2022/11/29

Blockchain Game Partners, Inc.

41

N/199346 2022/11/29 2022/11/29

Blockchain Game Partners, Inc.

35

N/199368 2022/11/29 2022/11/29

Blockchain Game Partners, Inc.

35

N/199373 2022/11/29 2022/11/29

Blockchain Game Partners, Inc.

45

N/199374 2022/11/29 2022/11/29 Lemon Inc. 09

N/199375 2022/11/29 2022/11/29 Lemon Inc. 42

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/195724

 Data de registo 2022/11/29

 Data de despacho 2022/11/29

 Titular NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.

 Classe 5

216 214 2 a  “preparações farmacêuticas; papel reagente para fins médicos; 

preparações esterilizantes; insecticidas; pensos adesivos; ligaduras para curativos; fitas adesivas para fins medicinais; algodão 

para fins medicinais; tampões menstruais; pensos higiénicos; calcinhas sanitárias; ligaduras para os ouvidos; algodão absorvente; 

materiais para dentes artificiais; abrasivos dentários; fraldas para incontinência; fraldas para bebés; muda-fraldas, descartáveis, 

para bebés; papel adesivo para capturar moscas; papel anti-traça; sémen para inseminação artificial” 

 “colagénio para fins médicos; suplementos medicamentosos à base de colagénio para alimentos; suplementos dietéticos 

contendo colagénio; suplementos dietéticos contendo bactérias ácido-lácticas; suplementos dietéticos com efeito cosmético; 

suplementos dietéticos com combinações de vitaminas e minerais; suplementos dietéticos para seres humanos; suplementos 

dietéticos contendo extracto de plantas; bebidas dietéticas, alimentos e substâncias adaptadas para uso médico; suplementos 

dietéticos para uso médico; suplementos alimentares sob a forma de pó, líquidos, cápsulas, pílulas e comprimidos, todos para 

fins médicos; preparações médicas que contenham colagénio; preparações médicas que contenham ácido láctico; suplementos 

dietéticos minerais para humanos; suplementos alimentares minerais; suplementos nutricionais minerais; suplementos 

nutricionais; suplementos nutricionais para uso médico; preparados vitamínicos na natureza dos suplementos alimentares; 

bebidas dietéticas adaptadas para fins médicos; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos nutricionais 

eficazes para a beleza; vitaminas para animais; cápsulas para medicamentos; farinha láctea para bebés; leite em pó para bebés; 

alimentos para bebés; suplementos dietéticos para animais” 

 N.º N/196614

 Data de registo 2022/11/29

 Data de despacho 2022/11/29

 Titular

 Classe 5
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216 214 2 a

 N.º N/197333 N/197334

 Data de registo 2022/11/29

 Data de despacho 2022/11/29

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/198596

 Data de registo 2022/11/29

 Data de despacho 2022/11/29

 Titular Pan Pacific International Holdings Corporation

 Classe 29

216 214 2 a  “peixe, aves e caça; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e 

cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite, queijo, manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; pratos de peixe; refeições 

preparadas à base de legumes”  “bifes de carne de vaca grelhados no espeto (“Skewered Wagyu”); 

bifes de carne de vaca; carne de vaca preparada; satay (espetadas de carne com molho de amendoim); carne para consumo 

humano [fresca, refrigerada ou congelada]; produtos de carne processada; sopas e caldos, extratos de carne; óleos e gorduras 

comestíveis; refeições de carne pré-confecionadas; refeições preparadas que contêm [principalmente] carne; pratos preparados 

essencialmente à base de bolinhas de peixe, legumes, ovos cozidos e caldos (oden)” 

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/181733 2022/11/29 KABUSHIKI KAISHA 

KOSÉ (KOSÉ Corporation)

03 214 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/181734 2022/11/29 KABUSHIKI KAISHA 

KOSÉ (KOSÉ Corporation)

04 214 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/181859 2022/11/29 JNT Systems, Inc. 09 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/181860 2022/11/29 JNT Systems, Inc. 42 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º
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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/183246 2022/11/29

Tai Tung Hong Food Agency 

Limited

30 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/186230 2022/11/29 Bybit Fintech Limited 09 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186231 2022/11/29 Bybit Fintech Limited 35 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186232 2022/11/29 Bybit Fintech Limited 36 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186233 2022/11/29 Bybit Fintech Limited 41 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186234 2022/11/29 Bybit Fintech Limited 42 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/187338 2022/11/29 BIMEDA AMEA Limited 05 214 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/187521 2022/11/29 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/189025 2022/11/29 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/192514 2022/11/29

JIA RUIMING

43 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/194757 2022/11/29 NOVAGROUP CORP 36 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/194758 2022/11/29 NOVAGROUP CORP 39 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/194759 2022/11/29 NOVAGROUP CORP 41 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º
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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/194760 2022/11/29 NOVAGROUP CORP 43 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/195965 2022/11/29 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/196556 2022/11/29 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

N/196557 2022/11/29 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

N/197703 2022/11/29

ZHANG BAIWEI

41 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

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/200242 2022/11/29

Associação da Indústr ias 

Compradores de Macau

35 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/200693 2022/11/29 N E W Z E A LA N D M I L K 

BRANDS LIMITED

05 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/200694 2022/11/29 N E W Z E A LA N D M I L K 

BRANDS LIMITED

29 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/201111 2022/11/29 H I SAS H I YA M A M OT O 

COFFEE INC.

35 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/201112 2022/11/29 H I SAS H I YA M A M OT O 

COFFEE INC.

41 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/201113 2022/11/29 H I SAS H I YA M A M OT O 

COFFEE INC.

43 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.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/201114 2022/11/29 H I SAS H I YA M A M OT O 

COFFEE INC.

35 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/201115 2022/11/29 H I SAS H I YA M A M OT O 

COFFEE INC.

41 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/201116 2022/11/29 H I SAS H I YA M A M OT O 

COFFEE INC.

43 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/201586 2022/11/29 FIVE BELLS LIMITED 09 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/201587 2022/11/29 FIVE BELLS LIMITED 35 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/201588 2022/11/29 FIVE BELLS LIMITED 38 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/201589 2022/11/29 FIVE BELLS LIMITED 42 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

申請之拒絕

Recusa de Pedidos

N.º
Data de

apresentação

Data de

despacho

Natureza de

outros actos

/

Titular/

Requerente

 Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

N/086385 2022/11/14 2022/11/29

Outros actos WHOLLY GAIN 

LIMITED

41 3

N.º 3 do art.º 41.º

續期

Renovação

N.º

P/003615

(3486-M)

P/007446

(7216-M)

P/007504

(7274-M)

P/008068

(7778-M)

P/008822

(8550-M)

N/007859 N/008165

N/008233 N/008234 N/008373 N/008842 N/008843 N/008844 N/008845

N/008846 N/008847 N/008848 N/008849 N/008900 N/008924 N/009129
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N.º

N/009130 N/009131 N/009151 N/009152 N/009153 N/009154 N/009155

N/009156 N/009157 N/009158 N/009159 N/009160 N/009161 N/009162

N/009163 N/009164 N/009165 N/009166 N/009167 N/009168 N/009169

N/009170 N/009171 N/009172 N/009173 N/009174 N/009175 N/009176

N/009177 N/009178 N/009179 N/009180 N/009262 N/009263 N/009264

N/009265 N/009266 N/009267 N/009268 N/009269 N/009270 N/009271

N/032722 N/034183 N/034806 N/034807 N/034808 N/034809 N/035372

N/035424 N/035686 N/035687 N/036407 N/036410 N/036496 N/036497

N/036498 N/036728 N/036754 N/036755 N/036785 N/036786 N/036787

N/036788 N/036791 N/036792 N/036793 N/036794 N/036795 N/036796

N/036799 N/036800 N/036801 N/036802 N/036803 N/036804 N/036807

N/036808 N/036842 N/036843 N/036844 N/036845 N/036846 N/036878

N/036879 N/036880 N/036881 N/037064 N/037065 N/037066 N/037067

N/037069 N/037070 N/037382 N/037383 N/037421 N/037422 N/037434

N/037510 N/037887 N/038156 N/038157 N/038164 N/038189 N/038190

N/038240 N/038351 N/038352 N/038463 N/038484 N/038536 N/038537

N/038587 N/038723 N/038724 N/038725 N/038726 N/038813 N/038814

N/038815 N/038816 N/038817 N/038818 N/038880 N/039165 N/039166

N/039167 N/039168 N/040032 N/040033 N/040402 N/040403 N/040404

N/040405 N/040406 N/040407 N/040408 N/040409 N/040410 N/040411

N/040412 N/040413 N/040414 N/040415 N/040416 N/040417 N/040418

N/040419 N/040445 N/040446 N/040447 N/040448 N/040587 N/040588

N/040589 N/040590 N/040591 N/040592 N/040593 N/040594 N/040595

N/040596 N/040597 N/040598 N/040797 N/040819 N/040820 N/040821

N/040822 N/040823 N/040824 N/040825 N/040826 N/040827 N/040828

N/040829 N/040830 N/040831 N/040832 N/040833 N/040834 N/040835

N/040836 N/040837 N/040838 N/040850 N/040851 N/040853 N/040944

N/040958 N/040960 N/040961 N/083662 N/093913 N/093914 N/093916

N/095133 N/095715 N/095716 N/095717 N/095718 N/096873 N/096874

N/096952 N/097166 N/097167 N/098013 N/098014 N/098713 N/098714

N/098715 N/098716 N/098717 N/098718 N/098719 N/098720 N/098925

N/098938 N/099079 N/099080 N/099081 N/099371 N/099372 N/099373

N/099606 N/099645 N/099680 N/099689 N/100194 N/100195 N/100196

N/100825 N/100826 N/100827 N/100829 N/100830 N/100831 N/100832

N/100833 N/100834 N/100835 N/100946 N/100953 N/100954 N/100955

N/101122 N/101261 N/101262 N/101263 N/101264 N/101265 N/101266

N/101267 N/101268 N/101288 N/101289 N/101305 N/101306 N/101379

N/101496 N/101503 N/101504 N/101556 N/101557 N/101559 N/101611

N/101615 N/101738 N/101839 N/101840 N/101868 N/101894 N/101895

N/101934 N/101981 N/101982 N/101983 N/101984 N/102082 N/102152
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N.º

N/102240 N/102345 N/102359 N/102877 N/102965 N/103254 N/103786

N/103860 N/103861 N/103862 N/103863 N/104236 N/104247 N/104248

N/104341 N/104342 N/104399 N/104400 N/104556 N/104557 N/104558

N/104559 N/104788 N/104846 N/104847 N/104848 N/104849 N/104850

N/104851 N/104855 N/104945 N/104946 N/105153 N/105199 N/105216

N/105217 N/105218 N/105219 N/105220 N/105221 N/105222 N/105223

N/105224 N/105225 N/105226 N/105227 N/105234 N/105676 N/105768

N/105769 N/105840 N/105841 N/106117 N/106156 N/106157 N/106300

N/106301 N/106302 N/106321 N/106322 N/106323 N/106324 N/106416

N/106417 N/106418 N/106419 N/106445

附註

Averbamento

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/002092

(1995-M)

P/002093

(1996-M)

P/002094

(1997-M)

P/002193

(2096-M)

P/002194

(2097-M)

P/002195

(2098-M)

P/002196

(2099-M)

P/002197

(2100-M)

2022/11/23

Transmissão

TEXWOOD 

LIMITED, sociedade 

organizada segundo as 

leis da colonia de Hong 

Kong

557-559

1015-1017 4 405

P/002727

(2623-M)

2022/11/23

Modificação

de identidade

GUERLAIN 

SOCIÉTÉ ANONYME

GUERLAIN

P/003070

(2965-M)

P/003072

(2967-M)

P/003083

(2978-M)

N/007447

N/007458

N/007459

N/007468

N/007469

N/007470

N/007471

N/007472

N/007473

N/007474

N/007476

N/007477

N/007486

N/007487

N/007488

N/007489

N/007490

N/007491

N/046885

N/046886

N/046887

N/046888

N/046889

N/046890

N/046891

N/046892

N/046893

N/046894

N/094890

N/094891

2022/11/23

Modificação

de identidade

Panasonic Corporation Panasonic Holdings Corporation
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/007478

N/007479

N/007480

N/007481

N/007482

N/007483

N/007484

N/007485

N/132058

N/132059

N/132060

N/149140

N/163325

N/163326

N/163327

N/179383

P/003380

(3251-M)

P/003389

(3260-M)

P/003796

(3667-M)

P/004874

(4735-M)

P/010082

(9914-M)

P/011711

(11638-M)

P/011712

(11639-M)

P/011713

(11640-M)

P/012108

(11927-M)

P/015083

(14991-M)

N/000754

N/002141

N/002582

N/002589

N/004321

N/006195

N/006274

N/008235

N/008255

N/012907

N/016104

N/016790

N/017816

N/019073

N/021986

N/024050

N/024702

N/030103

N/031039

N/031123

N/068519

N/080469

N/083963

N/088625

N/088823

N/098241

N/110931

N/124559

N/124560

N/124561

N/124562

N/124563

N/124564

N/124565

N/128865

N/128866

N/129301

N/129302

N/134468

N/134469

N/134470

N/155572

N/155573

N/159371

N/159372

N/159373

N/159374

N/161119

N/161120

N/161121

N/161122

N/161123

N/168146

N/178632

N/178633

N/179952

N/182233

N/182234

N/182235

N/182980

N/183401

N/183402

N/184742

2022/11/21

Transmissão

por fusão

Merck Sharp & Dohme 

Corp.

Merck Sharp & Dohme LLC, com sede 

em 126 East Lincoln Ave., P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, U.S.A.
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/003581

(3452-M)

P/003582

(3453-M)

P/003583

(3454-M)

P/003584

(3455-M)

2022/11/23

Transmissão

SUPER JUMBO 

HOLDINGS 

LIMITED

Wisdom Class International Limited, 

com sede em Vistra Corporate Services 

Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola, VG1110, British Virgin Islands

P/010434

(10309-M)

P/010435

(10310-M)

2022/11/23

Transmissão

TEXWOOD 

LIMITED, sociedade 

organizada segundo as 

leis de Hong Kong

557-559

1015-1017 4 405

N/000240 2022/11/23

Transmissão

texwood limited

557-559

1015-1017 4 405

N/003344

N/003345

2022/11/21

Modificação

de sede

Guangxi Golden Throat 

Co., Ltd

28

No. 28, Fengxiang Road, Liuzhou City, 

Guangxi, P. R. China

N/006200 2022/11/21

Modificação

de sede

GUANGXI GOLDEN 

THROAT CO., 

LTD., uma sociedade 

organizada e existindo 

segundo as leis da 

República Popular da 

China

28

No. 28, Fengxiang Road, Liuzhou City, 

Guangxi, P. R. China

N/006201 2022/11/21

Modificação

de sede

GUANGXI GOLDEN 

THROAT CO., 

LTD., uma sociedade 

organizada e existindo 

segundo as leis da 

Republica Popular da 

China

28

No. 28, Fengxiang Road, Liuzhou City, 

Guangxi, P. R. China

N/006535

N/006536

N/006538

N/006539

N/006541

N/006549

N/006550

N/006551

N/006553

N/006562

N/006563

N/072809

N/072810

N/079429

N/079430

N/091376

N/091377

N/094715

N/094716

N/117712

N/117713

N/122359

N/122360

N/124049

N/124050

N/124178

N/124179

N/124180

N/124181

N/136314

N/136315

N/136316

N/136317

N/147819

N/147820

2022/11/23

Transmissão

De Beers Intangibles 

Limited

De Beers UK Limited, com sede em 

17 Charterhouse Street, London EC1N 

6RA, United Kingdom
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/008213 2022/11/21

Modificação

de sede

Garrard Holdings 

Limited

24 Albemarle Street, London, W1S 

4HT, England

N/008426 2022/11/23

Transmissão

OSI Pharmaceuticals, 

LLC

F. Hoffmann-La Roche AG, com sede 

em Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Suíça

N/009655

N/009656

N/009855

N/009856

2022/11/21

Modificação

de sede GUANGXI GOLDEN 

THROAT CO., 

LTD, uma sociedade 

organizada e existindo 

segundo as leis da 

República Popular 

China

28

No. 28, Fengxiang Road, Liuzhou City, 

Guangxi, P. R. China

N/009923 2022/11/21

Modificação

de sede GUANGXI GOLDEN 

THROAT CO., 

LTD, uma sociedade 

organizada e existindo 

segundo as leis da 

República Popular da 

China

28

No. 28, Fengxiang Road, Liuzhou City, 

Guangxi, P. R. China

N/010126 2022/11/21

Modificação

de sede GUANGXI GOLDEN 

THROAT CO., 

LTD., uma socidade 

organizada e existindo 

segundo as leis da 

República Popular 

China

28

No. 28, Fengxiang Road, Liuzhou City, 

Guangxi, P. R. China

N/012078

N/012079

2022/11/21

Modificação

de sede Guangxi Golden Throat 

Co., Ltd

28

No. 28, Fengxiang Road, Liuzhou City, 

Guangxi, P. R. China

N/012216 2022/11/23

Modificação

de sede

Kraft Foods Sverige 

Intellectual Property 

AB

194 86 Upplands Väsby, Sweden

N/018804 2022/11/21

Modificação

de sede

40F 3 A

N/021524

N/021525

2022/11/23

Transmissão

Sociedade de Turismo 

e Diversoes de Macau 

S.A.

2 4 9

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM 

RESORTS, LIMITED, com sede em 

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Hotel 

Lisboa, 9.º andar, Macau
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/038191 2022/11/21

Transmissão

por fusão

Carview Corporation Yahoo Japan Corporation, com sede 

em 1-3 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

N/038727

N/038728

N/038729

N/132336

N/132337

2022/11/21

Modificação

de sede

TAI WO TUNG 

MEDICINE 

COMPANY LIMITED

Flat B1, 10/F., Block B, Kong Nam 

Industrial Building, 603-609 Castle 

P e a k  R o a d , T s u e n  Wa n , N e w 

Territories, Hong Kong

N/039358

N/106999

N/109289

N/109345

N/109346

N/112446

2022/11/23

Modificação

de sede

Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

N/049755 2022/11/23

Transmissão

Texwood Limited

557-559

( 1015-1017 )4 405

N/050182

N/050183

2022/11/21

Modificação

de sede

GUANGXI GOLDEN 

THROAT CO., LTD.

28

No. 28, Fengxiang Road, Liuzhou City, 

Guangxi, P. R. China

N/082939 2022/11/21

Modificação

de sede

1 12 B

N/083092 2022/11/21

Modificação

de sede

3009 A3

C 207

Modificação

de identidade

N/085691 2022/11/21

Modificação

de sede

ENSEC MACAU, 

LIMITADA

371 23

2314

Avenida da Praia Grande, No. 371, 

Edif. Keng Ou Andar 23, 2314, Macau

N/092839

N/092840

N/092841

N/092842

N/092843

N/092844

2022/11/23

Transmissão

BELSTAFF GROUP 

S.A.

Belstaff International Ltd, com sede 

em 15-19 Britten Street, London, SW3 

3TY, United Kingdom

N/094121

N/116273

2022/11/21

Modificação

de sede

YANG, JEN-CHIEH

633 8 7

N/096860

N/096861

N/106354

2022/11/18

Modificação

de identidade

Ausnutria Hyproca B.V. Ausnutria Operations B.V.

Modificação

de sede

Ausnutria Operations 

B.V.

D o k t e r  v a n  D e e n w e g  1 5 0 , 4 e 

verdieping, 8025 BM Zwolle, the 

Netherlands

Transmissão

Ausnutria Operations 

B.V.

Ausnutria B.V., com sede em Dokter 

van Deenweg 150, 8025 BM Zwolle, 

the Netherlands
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/097963 2022/11/23

Modificação

de sede

Johnson & Johnson Pte. 

Ltd.

2 Science Park Drive, #07-13, Ascent, 

Singapore Science Park 1, Singapore 

118222

N/098082 2022/11/23

Modificação

de sede

AL Infinity LLC 575 Fifth Avenue, 31st Floor, New 

York, New York 10017, U.S.A.

N/098236

N/098237

2022/11/23

Modificação

de sede

Intercept 

Pharmaceuticals, Inc.

305 Madison Avenue, Morristown, New 

Jersy 07960, USA

N/099618

N/101033

2022/11/18

Modificação

de sede

7-9

1 1 B

N/099848

N/099849

N/099851

N/099852

N/099853

N/099854

N/099857

2022/11/21

Modificação

de sede

FAUCHON 8 rue Volney, 75002 Paris, France

N/101925

N/101926

N/101927

N/101928

2022/11/23

Modificação

de sede

Ferrante Limited 17th Floor, Tower One, Lippo Centre, 

89 Queensway, Hong Kong

N/102569

N/102574

2022/11/23

Modificação

de sede

31-33 11 B

N/105216

N/105217

2022/11/23

Modificação

de sede

69 30

1 405

N/105968

N/105969

2022/11/21

Modificação

de sede

Fu Ying

35 H

N/108738

N/108739

N/108740

2022/11/21

Modificação

de sede GUANGXI GOLDEN 

THROAT CO., LTD.

28

No. 28, Fengxiang Road, Liuzhou City, 

Guangxi, P. R. China

N/110550

N/110551

N/110552

2022/11/21

Modificação

de sede

Zoom. T Co., Ltd. 1 2 - 6 , M i n a m i a o y a m a 5 - C h o m e, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

N/112583 2022/11/21

Transmissão

por fusão

Merck Sharp & Dohme 

Corporation

Merck Sharp & Dohme LLC, com sede 

em 126 East Lincoln Ave., P.O. Box 

2000, Rahway, NJ 07065, U.S.A.

N/116129

N/116130

N/116131

2022/11/21

Modificação

de sede

Zoom.T Co., Ltd. 1 2 - 6 , M i n a m i a o y a m a 5 - C h o m e, 

Minato-Ku, Tokyo, Japan

N/118430

N/140203

N/140204

N/140205

N/140206

N/140207

N/140208

N/140209

N/140210

2022/11/18

Transmissão 9
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/123920 2022/11/21

Modificação

de sede

45

3 G

N/126398 2022/11/23

Modificação

de identidade

N/128938

N/128939

N/128940

N/144817

N/144818

N/144819

N/149798

N/149799

N/149800

N/172573

N/172574

N/172575

N/176630

N/176631

N/176632

N/176633

N/176634

N/176635

N/176636

2022/11/23

Modificação

de identidade

N/131969

N/137010

N/137011

2022/11/21

Transmissão

APPOTRONICS 

CORPORATION 

LIMITED

63

23

S h e n z h e n O ra n g e Ju i c e E n e rg y 

Technology Co.,Limited, com sede em 

23/F, Hi-tech Zone Union Tower, No.63 

Xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan 

Dis t r i c t , Shenzhen , Guangdong 

Province, China

N/139162 2022/11/21

Modificação

de sede

56 C

4 C402

N/140115

N/140116

N/140119

N/140120

2022/11/23

Transmissão Glamour Enterprises 

Limited

16

LIU, Yin Yung Venus, com sede em G/F, 

16 Po Yick Lane, Tai Po, Hong Kong

N/151138 2022/11/23

Transmissão

por fusão

SR84 S.r.l. SELLE ROYAL S.P.A., com sede em 

Via V. Emanuele 119, 36050 Pozzoleone 

(VI) Italy

Modificação

de identidade

SELLE ROYAL S.P.A. Selle Royal Group S.p.A.

N/161343

N/161344

N/161345

N/161346

N/161347

N/161348

2022/11/23

Modificação

de sede

Mondelez Canada Inc. 277 Gladstone Avenue, Toronto, 

Ontario M6J 3L9, Canada

N/162345

N/164369

N/178994

N/197827

N/197828

2022/11/21

Modificação

de identidade
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/168982

N/168983

N/168984

N/168985

2022/11/23

Modificação

de sede

ALMIRALL, LLC 10 1 Lindenwood drive, suite 40 0, 

Malvern, Chester, Pennsylvania 19355, 

United States of America

N/173305 2022/11/21

Modificação da

natureza jurídica

do titular

PFIP International PFIP International, LLC

Modificação

de sede

PFIP Internat ional , 

LLC

c/o Cogency Global Inc., 850 New 

Burton Road, Su i te 20 1 , Dover, 

Delaware 19904, USA

N/189796 2022/11/23

Modificação

de sede

Analowa Watches 

Company Limited

58-62 202

Room 202, Peter Building, 58-62 

Queen's Road Central, Hong Kong

N/192980

N/192981

N/192982

N/192983

N/192984

N/192985

N/192986

N/192987

N/192988

N/192989

N/192990

N/192991

2022/11/23

Modificação

de sede

Sander Plane Overseas 

Limited

28 Oktovriou, 237, Lophitis Business 

Centre II, 2nd floor, Flat/Office 201, 

3035 Limassol, Cyprus

N/193700

N/193701

2022/11/21

Transmissão Mingwo Rich Limited 83 35

T & P SOLUTIONS LIMITED, com 

sede em 35/F., EGL Tower, 83 Hung 

To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

N/199803 2022/11/18

Transmissão

567 7

7001

N/201748 2022/11/21

Modificação

de sede

PEDRAPAPEL 

LIMITADA

9-A N

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º

 

Data de trânsito 

em julgado

1 N/171710 Piaggio & C. S.p.A.

TJB

CV2-21-0071-CRJ 2022/10/06
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N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º

 

Data de trânsito 

em julgado
1 N/177138 Shiseido Company, Limited

TJB

CV1-22-0023-CRJ 2022/10/31

1. 

 A sentença do TJB mantem o despacho de recusa do registo da marca.

放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/184536 2022/11/18 Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc. 03

N/184537 2022/11/18 Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc. 35

N/184538 2022/11/18 Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc. 44

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/197657 2022/11/25 SeedJura Group LLC ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/198366 2022/10/17

PAO PAO CULTURE COMMUNICATION 

COMPANY LIMITED

Koninklijke Philips N.V.

N/198574 2022/10/17

EASTROC BEVERAGE GROUP CO., LTD.

N/198641 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198642 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198643 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198644 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198645 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198646 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198647 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198648 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198649 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198650 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198651 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198652 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198653 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE

N/198654 2022/11/21 Crocodile Trade Marks Limited LACOSTE
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N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/200867 2022/11/25
TENCENT HOLDINGS LIMITED

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 
MACAU

營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do 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 nome e insígnia de estabelecimen-
to 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.

附註

Averbamento

N.°
Data de

despacho
Natureza de
averbamento

/
Titular/Requerente Conteúdo

E/000225 2022/11/21
Modificação de 

sede

1 12 B

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 
publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 
acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 
mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

附註

Averbamento

N.°
Data de

despacho
Natureza de
averbamento

/
Titular/Requerente Conteúdo

D/002450 2022/11/17
Transmissão

1. 
1. KAKEN 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2. Taisei Kako Co., Ltd.

2 28 8
KAKEN PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., com sede em 28-8, Honkomagome 
2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 1138650 Japan
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發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/003529

[22]  Data de pedido : 2019/01/14

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 BIOATLA, LLC

  Endereço : 

11010 92121

 11085 Torreyana Road, Suite 100, San Diego, CA 

92121, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780016915.3

Data de ped ido 2017/01/10 N.º de 

anúncio da concessão CN 108780094B 2022/09/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G01N33/574, G01N33/543, 

G01N33/536

[54]  Título : 

 Método de diagnóstico usando anticorpos activos 

condicionais.

[57]  Resumo : 

産

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/01/12  Estados Unidos 

da América N.º 62/277,750

[21]  N.º : J/006378

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

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 SUEZ INTERNATIONAL

  Endereço : Tour CB21 - 16, Place de l’Iris, 92040 

Paris La Defense Cedex, FR

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor :  SCHOOR ENS, 

Jérôme, –  PER A R NAU D, Jean- 

-Jacques

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780036873.X

Data de pedido 2017/06/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 109313416B 2022/05/10

[51]  Classificação : G05B13/04, G05B17/02, E03F1/00

[54]  Título : 

 Método, produto de programa de computador e 

sistema para controlar dinamicamente rede fluida.

[57]  Resumo : 

–

–

–

–

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/06/14  França

N.º 1655502
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[21]  N.º : J/006444

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

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[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

[73]  Titular : 

 THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION 

DBA MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL

  Endereço : 55 Fruit Street, Boston, MA 02114, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : L , J A

, , , M J , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880006104.X

Data de pedido 2018/01/08 N.º de 

anúncio da concessão CN110730678B 2022/07/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K45/06, A61K31/4353, 

A61K31/4439, A61K31/506, A61K31/513, A61K31/519, 

A61K31/53, A61K31/5375, A61P35/00

[54]  Título : ALK SHP2

 Combinação farmacêutica compreendendo inibidor 

ALK e inibidor SHP2.

[57]  Resumo : 

ALK

SHP2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/01/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/444,493

[21]  N.º : J/006473

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

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : Y 

 Y SOFT CORPORATION, A.S.

  Endereço : Technická 2948/13, Královo Pole, 616 00 

Brno, Czech Republic

  Nacionalidade :  Checa

[72]  Inventor : J  KYZLINK, JIŘI, V

 N OVO T N Ý, VÁC L AV, A  

PERNIKÁŘ, ALEŠ, J  PAVLÁK, JAKUB, 

O  KRAJĹČEK, ONDŘEJ

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780065066.0

Data de pedido 2017/10/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 110226095B 2022/06/17

[51]  Classificação : G01R31/28, G01R31/319

[54]  Título : 

 Te s t e s aut o m at i z a d o s u n iver s a i s d e s i s t em a s 

incorporados.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/10/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/410,666

[21]  N.º : J/006518

[22]  Data de pedido : 2022/09/26

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 Akili Interactive Labs, Inc.

  Endereço : 125 Broad Street, 4th Floor, Boston, 

Massachusetts 02110, the United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

, , 

, , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780064643.4

Data de ped ido 2017/08/25 N.º de 

anúncio da concessão CN 110022768B 2022/07/01



18814    51   2022  12  21 

[51]  Classificação : A61B5/16, A61B5/00, G09B5/00, 

G09B7/00

[54]  Título : 

 Plataforma cognitiva acoplada a um componente 

fisiológico.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/26  Estados Unidos 

da América N.º 62/380,116

[21]  N.º : J/006554

[22]  Data de pedido : 2022/10/10

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 Upstream Bio, Inc.

  Endereço : 460 Totten Pond Road, Suite 420, 

Waltham, MA 02451, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  Megumi IKEDA,  

Akinori CHIKUSHI

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680074501.1

Data de ped ido 2016/12/16 N.º de 

anúncio da concessão CN 108430507B 2022/08/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61K47/02 , 

A61K47/12, A61K47/18, A61K47/22, A61K47/26, 

A61K 9/ 0 8 ,  A61K 9/ 16 ,  A61K 9/ 19,  A61P 37/ 0 8 , 

A61P43/00

[54]  Título : TSLP

 Composição farmacêutica contendo anticorpo anti- 

-receptor da TSLP humana.

[57]  Resumo : 

TSLP

TSLP

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/12/18  Japão

N.º 2015-246826

[21]  N.º : J/006568

[22]  Data de pedido : 2022/10/17

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 SH A NGH A I H A I YA N PH A R M AC EU T ICA L 

TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

67 8 201203

 No. 8, Lane 67, Libing Road, Zhangjiang High-Tech 

Park, Pudong New Area, Shanghai 201203, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 YANGTZE RIVER PHARMACEUTICAL GROUP 

CO., LTD.

  Endereço : 1

225321

 1 South Yangtze River Road, Gaogang Distr ict, 

Taizhou, Jiangsu 225321, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  I nventor :  Z ENG, Z henya,  

ZHANG, Jiangbo,  JIA, Miao,  WU, Bo, 

 CAI, Xunzhi,  ZHANG, Xingsong, 

 LI, Xuejian,  FENG, Yixiao,  MA, 

Youhong,  GAO, Qingfu

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011376034.2

Data de ped ido 2020/11/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 112480107B 2022/08/16

[51]  Classificação : C07D451/06, C07D451/02

[54]  Título : 

 Compostos de «azabicyclooctane» substituídos e seus 

intermediários e métodos de preparação.

[57]  Resumo : 3.2.1

I

3.2.1
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  Figura : 

[21]  N.º : J/006569

[22]  Data de pedido : 2022/10/17

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 THE ROCKEFELLER UNIVERSITY

  Endereço : 502 Founders Hall 1230 York Avenue 

- Box 63 New York, NY 10021, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J V , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680085339.3

Data de ped ido 2016/06/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 109071655B 2022/08/12

[51]  Classificação : C07K16/28, A61K39/00

[54]  Título : CD40

 Anticorpos para CD40 com act iv idade agonista 

reforçada.

[57]  Re su mo : C D40

FcγR IIb Fc

[30]  Prioridade : 2016/03/04  Estados Unidos 

da América N.º 62/304,012

[21]  N.º : J/006570

[22]  Data de pedido : 2022/10/17

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : R , P , A , P

, M , M , F , E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780061307.4

Data de ped ido 2017/08/09 N.º de 

anúncio da concessão CN 109789141B 2022/08/26

[51]  Classificação : A61K31/517, A61K9/20, A61K9/28, 

A61P35/00

[54]  Título : Akt 酶

 Composições farmacêuticas contendo inibidores da 

proteína cinase Akt.

[57]  Resumo : Akt 酶

A kt 酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/373,252

[21]  N.º : J/006571

[22]  Data de pedido : 2022/10/17

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 INNATE TUMOR IMMUNITY, INC.

  Endereço : Route 206 and Province Line Road, 

Princeton, New Jersey 08543 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G , S , E J , 

W R , R

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780015198.2

Data de pedido 2017/01/11 N.º de 

anúncio da concessão CN 109451740B 2022/09/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07H21/00, A61K31/7084, 

A61P35/00

[54]  Título : STING

苷

 Dinucleótidos cíclicos para o tratamento de doenças 

associadas à actividade STING como o cancro.

[57]  Resumo : 

ST I NG 苷

A A B i

ii iii iv

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/01/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/277,273
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 2016/12/20  Estados Unidos da América

N.º 62/436,759

[21]  N.º : J/006572

[22]  Data de pedido : 2022/10/17

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 Dongguan HEC Cordyceps R&D Co., Ltd

  Endereço : 523867 

368 32 302

 Room 302, Bu i ld i ng 32, No.368, Z hena n Road, 

Changan Town, Dongguan, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  I nventor :  L i, Wenj i a,  L I, 

Quanping,  WEI, Zaihong,  LU, Yanhua, 

 JIANG, Chengji,  LONG, Zongxing, 

 QIU, Jianjian

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011364489.2

Data de ped ido 2020/11/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 112314535B 2022/08/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A01K67/033, A 23K10/30, 

A23K50/90

[54]  Título : 

 Alimentação para larva hospedeira de cordyceps 

s i nen s i s e méto do d e a l i ment a ç ão pa r a l a r va 

hospedeira de cordyceps sinensis.

[57]  Resumo : 

As

[21]  N.º : J/006573

[22]  Data de pedido : 2022/10/17

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[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 

DNPI : N.º de patente ZL201880050413.7

Data de ped ido 2018/07/04 N.º de 

anúncio da concessão CN 111033124B 2022/09/16

[51]  Classificação : F23G7/06

[54]  Título : 

 Dispositivo de processamento de combustão de gás, 

método de processamento de combustão, e sistema de 

purificação de gás.

[57]  Resu mo : 10A

12 13

14 21

11 12 13

25 1

22 21

21

21A

23 22

14 25 22

22A

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/10/04  Japão

N.º 2017-194472

[21]  N.º : J/006574

[22]  Data de pedido : 2022/10/17

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[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 ZL202080071566.7

Data de ped ido 2020/10/07 N.º de 

anúncio da concessão CN 114514396B 2022/09/20

[51]  Classificação : F16L55/40, F22B37/02, F22B37/38, 

G01B17/02, F16L101/30

[54]  Título : 

 Tubo de guia.

[57]  Resu mo : 
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/10/18  Japão

N.º 2019-191111

[21]  N.º : J/006575

[22]  Data de pedido : 2022/10/17

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 T H E  B O A R D  O F  R E G E N T S  O F  T H E 

UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM

  Endereço : 210 West 7th Street, Aust in, T X 

78701, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , , , 

A , , L

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780025896.0

Data de pedido 2017/02/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 109071642B 2022/08/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K16/18 , A61K 39/395, 

C12N15/79

[54]  Título : Cx 43

 Anticorpos de ligação hemicetal «Connexin (Cx)43» e 

suas utilizações.

[57]  Resumo : 43

Cx43

Cx43

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/02/26  Estados Unidos 

da América N.º 62/300,492

[21]  N.º : J/006576

[22]  Data de pedido : 2022/10/18

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED

  Endereço : Serene Chambers, Road - 5, Avenue - 

7, Banjara Hills, Hyderabad 500 034, Telangana, India

  Nacionalidade :  Indiana

[72]  I nventor :  N I ROGI, 

R a m a k r i s h n a ,   

M O H A M M E D, A b d u l R a s h e e d, 

 SH I N DE, A n i l K a rbh a r i, 

 R AV E L L A ,  S r i n i v a s ,  

 M I DDE K A DI, Va n a ja, 

 G OYA L, V i n o d K u m a r,  

JAYA R A JA N, P r a d e e p,  

DARIPELLI, Saivishal,  JASTI, 

Venkateswarlu

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880066720.4

Data de pedido 2018/10/17 N.º de 

anúncio da concessão CN 111212840B 2022/07/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P25/00

[54]  Título : M1

 C omp o sto s heteroa r í l i c o s c omo mo du ladore s 

alostéricos positivos do receptor muscarínico M1.

[57]  Resumo : M1

M1 PAM I

I

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/10/18  Í nd ia

N.º 201741037090

[21]  N.º : J/006577

[22]  Data de pedido : 2022/10/18

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[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
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  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : B , A , J P

, R , S , H M J , F

, A–C , T , P , E

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780057662.4

Data de pedido 2017/09/21 N.º de 

anúncio da concessão CN 109715608B 2022/08/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D231/56, A61P19/04, 

A61K31/416

[54]  Títu lo : / 吲

 Compostos indazólicos para uti l ização em lesões 

tendinosas e/ou ligamentares.

[57]  Resumo : 

I I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/09/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/398,869

[21]  N.º : J/006578

[22]  Data de pedido : 2022/10/18

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA

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

115-8543, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , R N

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010040597.8

Data de ped ido 2004/04/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 111068062B 2022/07/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/06, A61K 39/395, 

A61K31/519, A61P19/02 , A61P29/00, A61P7/06, 

A61P13/12 , A61P35/0 0, A61P37/02 , A61P1/0 4, 

A61P1/18, A61P17/06, A61P9/14

[54]  Título : -6

 Métodos de tratamento de doenças relacionadas com a 

interleucina-6.

[57]  Resumo : -6 IL-6

-6 IL-6

IL-6 -6 IL-6R

[30]  Prioridade : 2003/04/28  Reino Unido

N.º 0309619.5

[21]  N.º : J/006579

[22]  Data de pedido : 2022/10/18

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 Deutsches Krebsforschungszentrum

  Endereço : Im Neuenheimer Feld 280 69120 

Heidelberg Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[73]  Titular : 

 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg

  Endereço : Grabengasse 1, 69117 Heidelberg 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor :  EDER, Matthias, 

 K O P K A ,  K l a u s ,  

 S C H Ä F E R, M a r t i n ,  –  

BAUDER-W ÜST,  HABERKOR N, 

Uwe,  EISENHUT, Michael, 

 BENESOVA, Martina,  

MIER, Walter

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810815832.7

Data de ped ido 2014/10/17 N.º de 

anúncio da concessão CN 109053616B 2022/08/19

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D257/02, C07D295/145, 

C07B59/00, A61K51/04

[54]  Título : (PSMA)

 In ibidores rotu lados de ant ígeno de membrana 

específica da próstata (PSMA) e suas utilizações.

[57]  R e s u m o  :  

PSMA

1a 1b

  Figura : 

[30]  P r ior id a d e : 2013/10/18  Un i ão 

Europeia N.º 13004991.9

 2 0 14 / 0 7 / 0 3  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 14175612.2



N.º 51 — 21-12-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18819

[21]  N.º : J/006580

[22]  Data de pedido : 2022/10/19

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

  Endereço : 

30 2 101

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202210583922.4

Data de ped ido 2022/05/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 114672501B 2022/08/23

[51]  Classificação : C12N15/56, C12N9/40 , C12N15/88, 

A61K48/00, A61K38/47, A61K9/51, A61P43/00

[54]  Título : mRNA

 Um tipo de mRNA, composição farmacêutica e sua 

aplicação.

[57]  Resumo : mRNA

m R NA

SEQ ID No.8 α- 苷酶A

mRNA mRNA SEQ ID No.1

ORF α- 苷酶A mRNA

α- 苷酶

α- 苷

酶

  Figura : 

[21]  N.º : J/006581

[22]  Data de pedido : 2022/10/19

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[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 :  LI, Zhengtao,  ZHONG, 

Wei,  WANG, Jiabing,  ZENG, Qingbei, 

 TSUI, Honchung,  YANG, Zhenfan, 

 ZHANG, Xiaolin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010657663.6

Data de ped ido 2019/05/08 N.º de 

anúncio da concessão CN 112266384B 2022/09/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D519/00, 

C07D401/14, A61K31/517, A61K31/55, A61K45/06, 

A61P35/00, A61P35/04

[54]  Título : ErbB

 Inibidor do receptor ErbB.

[57]  Resumo : ErbB

ErbB HER2

ErbB H ER2

[30]  Prioridade : 2018/05/08  China

N.º PCT/CN2018/085998

[21]  N.º : J/006582

[22]  Data de pedido : 2022/10/19

[24]  Data de despacho : 2022/11/17

[73]  Titular : 

 CycloPure, Inc.

  E n d ere ç o : 171 S a xo ny Ro a d, E n c i n i t a s, 

California 92024, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G , J M , M , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111002298.6

Data de ped ido 2020/02/13 N.º de 

anúncio da concessão CN 114015127B 2022/07/19

[51]  Classificação : C08L5/16, C08K5/29, C08J9/00, 

B01J20/28 , B01J20/24, B01J20/30, B01D15/0 8 , 

B01D53/02

[54]  Título : 

 Materiais poliméricos de ciclodextrina com carga 

eléctrica e métodos de fabricação e utilização dos 

mesmos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/02/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/805,505
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發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001726 2022/11/23 Luk Fook Holdings Company 

Limited

98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

附註

Averbamento

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

I/000485 2022/11/17

Modificação de 

sede

Aruze Gaming America, Inc. 6900 South Decatur Blvd., Suite 100, Las 

Vegas, NV 89118 U.S.A.

I/000709 2022/11/17

Modificação de 

sede

Aruze Gaming America, Inc. 6900 South Decatur Blvd., Suite 100, Las 

Vegas, NV 89118 U.S.A.

I/000731 2022/11/17

Modificação de 

sede

Aruze Gaming America, Inc. 6900 South Decatur Blvd., Suite 100, Las 

Vegas, NV 89118 U.S.A.

I/000747 2022/11/17

Modificação de 

sede

Aruze Gaming America, Inc. 6900 South Decatur Blvd., Suite 100, Las 

Vegas, NV 89118 U.S.A.

I/000922 2022/11/17

Modificação de 

sede

Aruze Gaming America, Inc.  

6900 South Decatur Blvd., Suite 100, Las 

Vegas, NV 89118 U.S.A.

I/000986 2022/11/17

Modificação de 

sede

Aruze Gaming America, Inc.

6900 South Decatur Blvd., Suite 100, Las 

Vegas, NV 89118 U.S.A.
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實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000338

[22]  Data de pedido : 2021/06/15

[71]  Requerente : 

 CHOW SANG SANG JEWELLERY COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 229 G/F-2/F 4/F

231 2/F-3/F

 G/F-2/F 4/F 229 Nathan Road & 2/F-3/F 231 Nathan 

Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Inventor :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : A44C5/12

[54]  Título : 

 Uma espécie de jóia.

[57]  Resumo : 

1

2 2

21 211

22 22 21

212 221

221 222

222

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/08  Hong Kong, 

China N.º 32021032739.3

[21]  N.º : U/000339

[22]  Data de pedido : 2021/06/15

[71]  Requerente : 

 CHOW SANG SANG JEWELLERY COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 229 G/F-2/F 4/F

231 2/F-3/F

 G/F-2/F 4/F 229 Nathan Road & 2/F-3/F 231 Nathan 

Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Inventor :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : A44C5/12

[54]  Título : 

 Uma espécie de jóia.

[57]  Resu mo : 

1 1

2 2 21

21 22

22

22

221

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/08  Hong Kong, 

China N.º 32021032740.1

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

U/000334 2022/11/23 2022/11/23

Hong Kong Productivity Council

更正

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/008172

N/008173

2022 11 16 46

Averbamento (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 46, II Série, de 16 de Novembro 

de 2022)

CHENG DE LOLO CO., LTD. CHENG DE LOLO CO., LTD.

／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

P/008458 2005 9 7 36

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 36, II 

Série, de 7 de Setembro de 2005)

SAFILO S.p.A. SA F I LO - S o c i e t à A z i o n a r i a 

Fabbrica I ta l iana Lavorazione 

Occhiali S.p.A.

N/199558 2022 11 16 46

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 46, II 

Série, de 16 de Novembro de 2022)

… manutenção e reparação de 

relógios e jóias.

… manutenção e reparação de 

relógios e jóias, fornecimento de 

informações sobre a reparação e 

manutenção de todos os produtos 

feitos total ou parcialmente de couro, 

tecidos, têxteis, metal, resina, plástico, 

strass, esmalte.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 29 de Novembro de 2022. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $436,130.00
(Custo desta publicação $ 436 130,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncios

Por despacho do director destes Serviços, de 30 de Novem-
bro de 2022:

É cancelada, nos termos da alínea 3) do n.º 1 do artigo 19.º 
da Lei n.º 16/2020 (Lei da actividade de agências de emprego), 
a licença de actividade da agência de emprego n.º 2021002, a 
pedido da «Ka Chin Recursos Humanos Internacional Limita-
da», titular da licença da agência «Ka Chin Recursos Humanos 
Internacional Limitada» a partir de 30 de Novembro de 2022.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 7 de 
Dezembro de 2022.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 872,00)

Por despacho do director destes Serviços, de 5 de Dezem-
bro de 2022:

É cancelada, nos termos da alínea 3) do n.º 1 do artigo 19.º 
da Lei n.º 16/2020 (Lei da actividade de agências de emprego), 
a licença de actividade da agência de emprego n.º 2008003, a 
pedido da «Agência Central De Emprego Wa Son, Limitada», 
titular da licença da agência «Agência De Emprego Wa Son» a 
partir de 5 de Dezembro de 2022.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 12 de 
Dezembro de 2022.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 714,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Aviso

Aviso n.º 012/2022-AMCM

Assunto: Supervisão de seguros — Taxa de registo dos me-
diadores de seguros para o ano 2023

Tendo em atenção o estabelecido no n.º 1 do artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 5 de Junho, com a redacção dada 
pelo artigo 1.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2001, 
pelo qual os mediadores de seguros devem pagar anualmente 
à AMCM uma taxa de registo, de valor a fixar entre o mínimo 
de MOP 500,00 e o máximo de MOP 15.000,00;

Considerando, por outro lado, que a importância da taxa de 
registo é função da categoria do mediador e da localização da 
sua sede, de acordo com o disposto no n.º 2 do supramenciona-
do artigo 13.º, com a redacção dada pelo artigo 1.º do Regula-
mento Administrativo anteriormente referido;

勞 工 事 務 局

公 告

16/2020

2021002

 

 $872.00

16/2020

2008003

 

 $714.00

澳 門 金 融 管 理 局

通 告

012/2022-AMCM

27/2001

38/89/M

$500.00 $15,000.00
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$500.00 $1,300.00

 

在二零二三年發出或續期的保險中介人年度

許可登記費用表

類別 登記費﹝a﹞

1. 500.00

2. 600.00

3. 

 3.1. 750.00

 3.2. 

900.00

4. 

 4.1. 1,200.00

 4.2. 

1,300.00

a

 $2,958.00

013/2022-AMCM

Atendendo, ainda, a que a nova redacção do n.º 3 do citado 
artigo 13.º estabelece que a liquidação e cobrança da taxa de 
registo são efectuadas pela AMCM à data da autorização ou 
da sua renovação, torna-se indispensável fixar, desde já, qual o 
valor daquela taxa, a qual passa a respeitar a cada licença anual 
concedida (vida ou ramos gerais);

O Conselho de Administração da AMCM fixa a taxa de 
registo para as autorizações anuais concedidas ou renovadas, 
no ano 2023, aos mediadores de seguros, entre um mínimo de 
MOP 500,00 e um máximo de MOP 1.300,00, para cada licença 
anual concedida, conforme a tabela anexa que faz parte inte-
grante deste aviso.

Tabela da taxa de registo para as autorizações anuais 
concedidas ou renovadas, no ano 2023, aos mediadores 

de seguros

(MOP)

Categoria Taxa de registo a)

1. Angariador 500,00

2. Agente-pessoa singular 600,00

3. Agente-pessoa colectiva

     3.1. Constituída na RAEM 750,00

     3.2. Sediada no exterior com sucursal 
na RAEM 900,00

4. Corretor

     4.1. Constituído na RAEM 1.200,00

    4.2. Sediado no exterior com sucursal 
na RAEM 1.300,00

a) A taxa de registo indicada é para cada autorização (ramo 
vida ou ramos gerais), sendo o dobro se abranger o licencia-
mento para os dois ramos.

Autoridade Monetária de Macau, aos 2 de Dezembro de 
2022. 

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente, Chan Sau San.

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 2 958,00)

Aviso n.º 013/2022-AMCM

Assunto: Supervisão Seguradora — Seguro a curto prazo do 
«Plano de Park & Ride da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau»

Em articulação com as políticas de promoção do sector turístico 
de Macau definidas pelo Governo da RAEM, de aumentar a 
utilização do Auto-Silo Este do Posto Fronteiriço da Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau, bem como de satisfazer a procu-
ra de um seguro de automóvel a curto prazo de proprietários 
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57/94/M

14/96/M

21/2020 229/2020

27/97/M

a 57/94/M

1. 

2. 

3. 250/94/M

4. 

 249/94/M 

5. 

6. 

dos veículos registados em Hong Kong, e considerando que, 
as características especiais dos veículos registados em Hong 
Kong que podem apenas circular em determinada área não se 
enquadram nas categorias estabelecidas na tarifa de prémios e 
condições para o ramo automóvel. Assim sendo, a Autoridade 
Monetária de Macau (AMCM) determina, nos termos do dis-
posto no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/94/M, de 28 
de Novembro, as condições de aceitação de contratos de seguro, 
tendo presentes a referida situação;

Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do Estatuto 
da Autoridade Monetária de Macau, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, na alínea a) do n.º 2 do artigo 
10.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Junho (Regime jurídico 
da actividade seguradora), alterado pela Lei n.º 21/2020 e repu-
blicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 229/2020, bem como no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei 
n.º 57/94/M, de 28 de Novembro, o Conselho de Administração 
determinou o seguinte:

1. Com o objectivo de aprovar as condições especiais para os 
contratos de seguro de responsabilidade civil automóvel apli-
cáveis aos veículos registados em Hong Kong, que circulem em 
determinada área da Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau, publicita-se o «Seguro a curto prazo do 
Plano de Park & Ride da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau» 
(adiante designado por «seguro a curto prazo») que se anexa 
ao presente aviso e que deste faz parte integrante;

2. O «seguro a curto prazo» é aplicável exclusivamente aos 
veículos registados em Hong Kong que circulam nas áreas 
específicas da via pública, do auto-silo e dos corredores de 
passagem fronteiriça de migração, localizados no lado este do 
Posto Fronteiriço da Zona de Administração de Macau (sob 
a jurisdição de Macau) na Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau, sendo que as categorias dos veícu-
los englobam os veículos a que se permita estacionar no Auto-
-Silo Este do Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-
-Macau, nos termos do disposto no «Regulamento de Utiliza-
ção e Exploração do Auto-Silo Este do Posto Fronteiriço da 
Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau»;

3. A «tarifa de prémios e condições para o ramo automóvel» 
aprovada pela Portaria n.º 250/94/M, de 28 de Novembro é 
substituída pelo «seguro a curto prazo»;

4. A apólice uniforme definida nos termos da «Apólice 
uniforme para o ramo automóvel», aprovada pela Portaria 
n.º 249/94/M, de 28 de Novembro, é aplicável, com as devidas 
adaptações, ao contrato de seguro celebrado no âmbito do «se-
guro a curto prazo», sendo que nas situações em que se verifique 
incompatibilidade entre as disposições da apólice uniforme e 
seguro a curto prazo, prevalecem as do seguro a curto prazo, 
devendo o seu âmbito de cobertura constar na tarifa de condi-
ções particulares com formato especificado;

5. O contrato de seguro celebrado no âmbito do «seguro a cur-
to prazo» pode apenas ser celebrado com as seguradoras indi-
cadas pela AMCM, através da plataforma «on-line» específica, 
sendo as informações necessárias definidas de acordo com os 
requisitos do «seguro a curto prazo», emitindo-se o cartão de 
responsabilidade civil automóvel electrónico, após o pagamen-
to do prémio através de meios «on-line»;

6. O âmbito do «seguro a curto prazo» será objecto de revi-
são atempada e de republicação;



18826    51   2022  12  21 

7. 

 

 

港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃短期保險

1. 適用

1.1 

5

1.2 57/94/M

1.3 1.1

1.4 1.1

1 . 5  1 .1

6827/2010

2. 投保

2.1 

2.2 

3. 保險合同

3.1  

249/94/M 

3.2 

3.3 

7. O «seguro a curto prazo» entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Autoridade Monetária de Macau, aos 19 de Dezembro de 
2022.

Pel’O Conselho de Administração:

A Presidente, substituta, Lei Ho Ian, Esther. 

O Administrador, Vong Lap Fong, Wilson.

Seguro a curto prazo do «Plano de Park & Ride da 
Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau»

1. Aplicação

1.1 As disposições constantes deste seguro a curto prazo 
são aplicáveis exclusivamente aos veículos registados em Hong 
Kong que circulam em determinada área da Ilha Fronteiriça 
Artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e se enquadrem 
nas categorias de veículos indicados no artigo 5.º.

1.2. As disposições deste seguro a curto prazo não se aplicam 
aos veículos referidos no número anterior que se encontrem se-
gurados nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 57/94/M, de 
28 de Novembro.

1.3. Para os veículos registados em Hong Kong que não 
reúnam as qualificações para a autorização de estacionamento, 
referidas no n.º 1.1, o contrato de seguro celebrado no âmbito 
do seguro a curto prazo não produz qualquer efeito.

1.4. O presente seguro a curto prazo estabelece os prémios e 
condições que devem ser observados no exercício da actividade 
seguradora do ramo «automóvel» prevista no n.º 1.1.

1.5. As áreas indicadas no n.º 1.1. são as indicadas na planta 
cadastral n.º 6827/2010, da Direcção dos Serviços de Cartogra-
fia e Cadastro, que se anexa ao Anexo I deste seguro a curto 
prazo, fazendo dele parte integrante.

2. Seguro

2.1 O contrato de seguro celebrado no âmbito do «seguro a 
curto prazo» pode apenas ser celebrado com as seguradoras 
indicadas pela AMCM, através da plataforma «on-line» espe-
cífica.

2.2 Os proponentes devem proporcionar as informações re-
ferentes à sua identidade, à identificação do veículo, bem como 
à data de entrada em vigor do contrato de seguro.

3. Contrato de seguro

3.1 A «Apólice uniforme para o ramo automóvel», aprovada 
pela Portaria n.º 249/94/M, de 28 de Novembro, é aplicável ao 
contrato de seguro celebrado no âmbito do presente seguro a 
curto prazo, e cada apólice cobre apenas um veículo, não sendo 
admissível a inclusão de veículos adicionais.

3.2 A emissão de cartão de responsabilidade civil automóvel 
electrónico representa a celebração de contrato de seguro.

3.3 O âmbito de cobertura do contrato do seguro celebrado 
no âmbito do seguro a curto prazo consta da tarifa de condi-
ções particulares com formato específico, que se anexa ao Anexo 
II deste seguro a curto prazo, fazendo dele parte integrante.
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4. 車輛的替換及轉讓

5. 車輛的類別

6. 可保風險及保險金額

$1,500,000.00

7. 保險合同的期限

8. 免賠額

$20,000.00

9. 保險費

7

$80.00 10

10. 附加費用

a

b 57/94/M

11. 不可撤銷保險合同

12. 扣除

13. 不適用無災禍優惠

14. 去尾數

14.1 

4. Substituição e alienação de veículos

O contrato de seguro caduca imediatamente logo que se verifi-
quem situações de substituição ou de alienação do veículo, não 
sendo o prémio objecto de estorno.

5. Categorias de veículo

Para efeitos de aplicação do presente seguro a curto prazo, 
as categorias de veículos abrangidos são apenas os veículos 
registados em Hong Kong a que permita estacionar no Auto-
-Silo Este do Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-
-Macau, nos termos do disposto do «Regulamento de Utiliza-
ção e Exploração do Auto-Silo Este do Posto Fronteiriço da 
Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau».

6. Riscos seguráveis e capital seguro

Os contratos do seguro celebrados no âmbito do presente 
seguro a curto prazo garantem os danos causados a terceiros 
ou a responsabilidade civil de danos causados, sendo o capital 
seguro de cada acidente de MOP 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentas mil patacas).

7. Duração da apólice

A apólice tem a duração de nove dias e não pode ser renovada.

8. Franquia

A franquia de cada acidente é uniforme e f ixa-se em 
MOP 20.000,00 (vinte mil patacas) e, limita-se apenas a danos 
materiais.

9. Prémios

Os contratos de seguro indicados no artigo 7.º têm um prémio de 
MOP 80,00 (oitenta patacas) e os adicionais previstos no artigo 
10.º deste seguro a curto prazo.

10. Adicionais

Os adicionais, que incidem obrigatoriamente sobre os con-
tratos do seguro a curto prazo, a cobrar conjuntamente com o 
prémio, são os seguintes:

a) O imposto do selo (que incide sobre o prémio conforme a 
percentagem fixada no respectivo regulamento); e

b) O adicional coberto pelo Fundo de Garantia Automóvel, 
indicado no n.º 3 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 57/94/M, de 
28 de Novembro.

11. Não anulabilidade do contrato de seguro

Independentemente da situação, os contratos de seguros não 
são anuláveis após a sua celebração e o prémio não é objecto 
de estorno.

12. Desconto

Não é concedido qualquer desconto aos contratos do seguro 
celebrados no âmbito do presente seguro a curto prazo.

13. Não aplicação de bónus de não sinistro

O bónus de não sinistro não é aplicável aos contratos do seguro 
celebrados no âmbito do presente seguro a curto prazo.

14. Arredondamentos

14.1. As importâncias dos prémios são sempre arredondadas 
para a unidade de patacas imediatamente superior.
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14.2 

15. 法律的適用

15.1 

57/94/M

15.2 

 249/94/M 

15.3 250/94/M

14.2. O imposto do selo é arredondado nos termos legais.

15. Leis aplicáveis

15.1. Em tudo o que estiver omisso no presente aviso é sub-
sidiariamente aplicável, com as devidas adaptações, o disposto 
no Decreto-Lei n.º 57/94/M, de 28 de Novembro.

15.2. A «Apólice uniforme para o ramo automóvel», aprova-
da pela Portaria n.º 249/94/M, de 28 de Novembro, é aplicável 
aos contratos do seguro celebrados no âmbito do presente 
seguro a curto prazo, com as devidas adaptações, sendo que 
nas situações em que se verifiquem incompatibilidades entre 
as disposições da apólice uniforme e do seguro a curto prazo, 
prevalecem as do seguro a curto prazo.

15.3. A tarifa de prémios e condições para o ramo automóvel, 
aprovada pela Portaria n.º 250/94/M, não é aplicável aos con-
tratos do seguro celebrados no âmbito do presente seguro a 
curto prazo.

––––––––––

 附件 I

Anexo I

地圖繪製暨地籍局第6827/2010號地籍圖

Planta cadastral n.º 6827/2010, da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

Observações: As áreas indicadas na planta cadastral supramencionada compreendem a via pública, o auto-silo e os corredores de 
passagem fronteiriça de migração, localizados no lado este do Posto Fronteiriço da Zona de Administração de Macau (sob a jurisdi-
ção de Macau) do Posto Fronteiriço entre Zhuhai e Macau na Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.
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附件 II

特約條件表

Anexo II

Tarifa de condições particulares

 $12,910.00

(Custo desta publicação $ 12 910,00)
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教 育 及 青 年 發 展 局

通 告

2/2022 10/2017

18/2018

UM-N22-M21-2222Z-37

14/2006

2023/2024

 

––––––––––

附件一

文學碩士學位（哲學）課程

學術與教學編排

2/2022 10/2017

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Aviso

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 6 de Dezembro de 
2022, foi registado o curso do ensino superior a seguir indicado: 

Designação do curso: curso de mestrado em Letras (Filosofia)

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Letras

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
mestre

N.º de registo: UM-N22-M21-2222Z-37

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 4.ª sessão, realizada no 
dia 27 de Setembro de 2022, aprovou a proposta do Senado, no 
sentido de criar o curso de mestrado em Letras (Filosofia), na 
Faculdade de Letras da Universidade de Macau, e aprovou a 
organização científico-pedagógica e o plano de estudos do res-
pectivo curso.

— A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos, constam dos Anexos I e II ao presente aviso e dele 
fazem parte integrante. 

— A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a frequência 
do curso no ano lectivo de 2023/2024.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 6 de Dezembro de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de mestrado em 
Letras (Filosofia)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Mes-
trado em Letras 

2. Ramo de conhecimento: Letras

3. Especialidade: Filosofia

4. Duração normal do curso: Dois anos lectivos

5. Língua(s) veicular(es): Chinês/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), 
alterada pela Lei n.º 2/2022.
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30

附件二

文學碩士學位（哲學）課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 6

學生須修讀兩門選修學科單元/科目，以取得6學分：

45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

總學分 30

 $4,960.00

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 Letras (Filosofia)

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Escrita e Metodologia 
Filosóficas Obrigatória 45 3

Política, Ética e Socie-
dade » 45 3

Lógica e Pensamento 
Crítico » 45 3

Mente e o Mundo » 45 3

História da Filosofia 
Ocidental » 45 3

História da Filosofia 
Chinesa » 45 3

Relatório de Projecto » — 6

Os estudantes devem frequentar duas unidades curricula-
res/disciplinas optativas para obterem 6 unidades de crédi-
to:

Figuras e Obras Princi-
pais da Filosofia Asiáti-
ca Optativa 45 3

Figuras e Obras Prin-
cipais da Filosofia Oci-
dental » 45 3

Filosofia da Ciência » 45 3

Filosofia Prática » 45 3

Filosofia Comparada » 45 3

Filosofias do Mundo » 45 3

Tópicos Especiais em 
Filosofia » 45 3

Significado da Vida » 45 3

Filosofia do Metaverso » 45 3

Número total de unidades de crédito 30

(Custo desta publicação $ 4 960,00)
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衛 生 局

名 單

00222/02-MA.OTO

 

 ............................................................................... 7.69

131/2012

 

 

   

 $1,813.00

00722/02-MA.ANES

  

 .......................................................................... 6.65

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

(Ref. do Concurso n.º 00222/02-MA.OTO)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de um lugar vago 
do quadro do pessoal, e de um lugar vago em regime de con-
trato administrativo de provimento, de médico assistente, 1.º 
escalão, área funcional hospitalar (Otorrinolaringologia e Ci-
rurgia de Cabeça e Pescoço), da carreira médica dos Serviços de 
Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de 
Agosto de 2022:

Candidato aprovado:

 Nome  valores

Kan Chon Man .................................................................... 7,69

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedi-
mento Concursal da Carreira Médica), o candidato pode interpor 
recurso contencioso da presente lista de classificação final para 
o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta dias, con-
tados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Dezembro de 2022).

Serviços de Saúde, aos 19 de Novembro de 2022.

O júri:

Presidente: Dr. Pai Ki Man, médico consultor de Otorrinola-
ringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço.

Vogais efectivos: Dr. Sam Wan Pang, médico consultor de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço; e

Dr. Mok Tin Seak, médico assistente de Otorrinolaringologia 
e Cirurgia de Cabeça e Pescoço.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

(Ref. do Concurso n.º 00722/02-MA.ANES)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar 
vago em regime de contrato administrativo de provimento, de 
médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (Anes-
tesiologia), da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 
2022:

Candidato aprovado:

   Nome valores

Ngan Wai Mou ..................................................................... 6,65
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131/2012

  

 

      

 $1,575.00

00622/02-MA.OFTAL

 

   

 ................................................................................ 7.69

131/2012

 

 

      

 $1,575.00

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Pro-
cedimento Concursal da Carreira Médica), o candidato pode 
interpor recurso contencioso da presente lista de classificação 
final para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta 
dias, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Dezembro de 2022).

Serviços de Saúde, aos 24 de Novembro de 2022.

O júri:

Presidente: Dr. Leong Fai, chefe de serviço de Anestesiologia.

Vogais efectivas: Dr.ª Li Hung Ping, chefe de Serviço de 
Anestesiologia; e

Dr.ª Lam Sok Leng, médica consultora de Anestesiologia.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

(Ref. do Concurso n.º 00622/02-MA.OFTAL)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar 
vago em regime de contrato administrativo de provimento, de 
médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (Of-
talmologia), da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 
2022:   

Candidato aprovado:     

 Nome valores

 Lam Ka Meng ......................................................................... 7,69

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Pro-
cedimento Concursal da Carreira Médica), o candidato pode 
interpor recurso contencioso da presente lista de classificação 
final para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta 
dias, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Dezembro de 2022).

Serviços de Saúde, aos 25 de Novembro de 2022.

O júri:

Presidente: Dr.a Leong Chan, médica consultora de Oftal-
mologia.

Vogais efectivos: Dr. Zhang Yifei, médico consultor de Of-
talmologia; e

   Dr. Mao Jin, médico consultor de Oftalmologia.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)
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公 告

A33/TSS/LAB/2022

18/2020 6/2010

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

 

 $1,303.00

A32/TSS/RAD/2022

18/2020 6/2010

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

 

 $1,178.00

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º A33/TSS/LAB/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde (situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário), na Estrada do Visconde de S. 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 Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 6/2010 (Regime das carreiras 
de farmacêutico e de técnico superior de saúde), alterada pela 
Lei n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior de saúde assessor, 1.º escalão, 
área funcional laboratorial, da carreira de técnico superior de 
saúde, provido em regime de contrato administrativo de pro-
vimento 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 13 de Dezembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

(Ref. do Concurso n.º A32/TSS/RAD/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 6/2010 (Regime das carreiras 
de farmacêutico e de técnico superior de saúde), alterada pela 
Lei n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico superior de saúde principal, 1.º escalão, 
área funcional radiológica, da carreira de técnico superior de 
saúde, providos em regime de contrato administrativo de pro-
vimento 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 15 de Dezembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)
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通 告

03/IC-PAF/MF/2022

45/2021 24/2018

178/2019

8/99/M

 

 

      

 

      

1. 0 20 9.5

2. 9.5

3. 

411-417 2

411-417 2

https://www.am.gov.mo

 

 $2,480.00

Avisos

(Ref. da Prova n.º: 03/IC-PAF/MF/2022)

Por despacho do signatário, de 2 de Dezembro de 2022, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de ava-
liação final de graduação em Medicina Familiar dos Dr. Ernesto 
Pintos dos Santos e Dr.ª Wong Wai San (conforme o n.º 2 do artigo 
16.º do Regulamento Administrativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei 
n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelos Regulamento Adminis-
trativo n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr.ª Ng Sio Fan, médica assistente de Medicina 
Familiar.

Vogais efectivas: Dr.ª Chou Mei Fong, médica assistente de 
Medicina Familiar; e

Dr.ª Wong In, médica assistente de Medicina Familiar.

Vogais suplentes: Dr.ª Lok Mei Kun, médica consultora de 
Medicina Familiar; e

Dr. Wong Chi Peng, médico assistente de Medicina Familiar.

Métodos de prova: a avaliação final consta de uma prova cur-
ricular, uma prova prática e uma prova teórica, as três provas 
previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima re-
feridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 
0 a 20 valores, 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: 16 e 17 de Janeiro de 2023.

Local da prova: Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 411-417, 
Edifício Dynasty Plaza, 2.º andar, Macau (Academia Médica de 
Macau) e Centro de Saúde dos Jardins do Oceano de Macau. 

Hora de prova e observações: o horário de prova e as obser-
vações encontram-se afixados na secretaria da Academia Mé-
dica de Macau, situada na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício Dynasty Plaza, 2.º andar, Macau, e dispo-
nível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 13 de Dezembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)



18836    51   2022  12  21 

04/IC-PAF/MF/2022

45/2021 24/2018

178/2019 8/99/M
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 $2,480.00

(Ref. da Prova n.º: 04/IC-PAF/MF/2022)

Por despacho do signatário, de 6 de Dezembro de 2022, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em Medicina Familiar da Dr.ª Chang 
Pive Sok Cheng (conforme o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento 
Administrativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de 
Março, alterado pelos Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Au Tak Wai, médica assistente de Medicina 
Familiar.

Vogais efectivas: Dr.ª Lam Kuo, médica assistente de Medi-
cina Familiar; e

Dr.ª U Mei Sit, médica assistente de Medicina Familiar.

Vogais suplentes: Dr.ª Lok Mei Kun, médica consultora de 
Medicina Familiar; e

Dr.ª Ng Sio Fan, médico assistente de Medicina Familiar.

Métodos de prova: a avaliação final consta de uma prova cur-
ricular, uma prova prática e uma prova teórica, as três provas 
previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima re-
feridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 
0 a 20 valores, 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: 6 e 7 de Fevereiro de 2023.

Local da prova: Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 411-417, 
Edifício Dynasty Plaza, 2.º andar, Macau (Academia Médica 
de Macau) e Centro de Saúde do Fai Chi Kei. 

Hora de prova e observações: o horário de prova e as obser-
vações encontram-se afixados na secretaria da Academia 
Médica de Macau, situada na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício Dynasty Plaza, 2.º andar, Macau, e dispo-
nível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 13 de Dezembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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01/IC-PAF/RI/2022
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 $2,480.00

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/RI/2022)

Por despacho do signatário, de 9 de Dezembro de 2022, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em Radiologia e Imagiologia da 
Dr. Si Wai Tat (conforme o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento 
Administrativo 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. Kong Soi Chau, chefe de serviço de radiolo-
gia e imagiologia.

Vogais efectivos: Dr. Qiu DeZheng, médico consultor de ra-
diologia e imagiologia; e

Dr.ª Mok Ka Pou, médica consultora de radiologia e imagio-
logia.

Vogais suplentes: Dr. Ho Wai Chio, médico assistente de ra-
diologia e imagiologia; e

Dr. Tam Man Pan, médico assistente de radiologia e imagio-
logia.

Métodos de prova: a avaliação final consta de uma prova cur-
ricular, uma prova prática e uma prova teórica; as três provas 
previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima refe-
ridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 0 
a 20 valores; se a classificação obtida for igual ou superior a 9,5 
valores é considerado aprovado;

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada 
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou supe-
rior a 9,5 valores;

3. A classificação da avaliação final é o resultado da média 
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prá-
tica e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

Data da prova: 17 e 18 de Janeiro de 2023.

Local da prova: Sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 e Serviço de Radiologia e Imagiologia do Centro Hospi-
talar Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora da prova e observações: o horário da prova e as ob-
servações encontram-se afixados na secretaria da Academia 
Médica de Macau, situada no 2.º andar do Dynasty Plaza, na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 411-417, Macau, e dis-
ponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 15 de Dezembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

 (Concurso Público n.º PT/021/2022)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publi-
cado 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 7 de Dezembro de 2022, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação de infra-estruturas destinadas à criação de ratos e às 
respectivas experiências, para o Instituto de Ciências Médicas 
Chinesas/Laboratório de Referência do Estado para Investi-
gação de Qualidade em Medicina Chinesa da Universidade de 
Macau.

A cópia do processo de concurso público, fornecida ao preço 
de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontra-se à disposição 
dos interessados, a partir do dia 21 de Dezembro 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/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste 
concurso, cada concorrente poderá destacar um elemento, 
no máximo, para comparecer na sessão de esclarecimento e 
inspeccionar o local. A sessão de esclarecimento decorrerá 
às 16,30 horas do dia 28 de Dezembro de 2022, na Sala 5001, 
5.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, sendo 
a inspecção do local efectuada no mesmo dia, após a sessão de 
esclarecimento.

Entre o dia 21 de Dezembro 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 visi-
tar a página electrónica da Universidade de Macau (https://www.
um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais esclare-
cimentos adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 1 de Fevereiro de 2023. 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 cento e noventa 
e duas mil patacas ($192 000,00), 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 
2 de Fevereiro de 2023, na Sala 5001, 5.º andar do Edifício Ad-
ministrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Uni-
versidade, Taipa, Macau, China.
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Universidade de Macau, aos 14 de Dezembro de 2022.

A Vice-Reitora, Xu Jian.

(Custo desta publicação $ 2 798,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Aviso

Concurso Público n.º 2/P/2022

Para a prestação de serviços de segurança ao Instituto de 

Formação Turística de Macau durante o período de Março de 

2023 a Dezembro de 2024

Faz-se público que, de acordo com o despacho da Ex.ma Se-
nhora Secretária para Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de De-
zembro de 2022, se encontra aberto o concurso público para a 
prestação dos serviços de segurança ao Instituto de Formação 
Turística de Macau durante o período de Março de 2023 a De-
zembro de 2024.

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Entidade lançadora do Concurso: Instituto de Formação 
Turística de Macau.

3. Modalidade de concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: para a prestação de serviços de se-
gurança ao Instituto de Formação Turística de Macau durante 
o período de Março de 2023 a Dezembro de 2024.

5. Período de prestação de serviços: 1 de Março de 2023 a 31 
de Dezembro de 2024 (22 meses).

6. Habilitação dos concorrentes:

• Os concorrentes devem estar inscritos na Direcção dos Ser-
viços de Finanças e/ou Conservatória dos Registos Comercial 
e Bens Móveis da Região Administrativa Especial de Macau 
para a exploração da actividade referida no presente Concurso. 
O concorrente tem que ter a licença válida de Serviços de Segu-
rança Privada (com a qualificação exigida pela Lei n.º 4/2007). É 
necessário a entrega do documento comprovativo e a respectiva 
cópia autenticada para os requisitos supramencionados.

• Entre o dia 1 de Janeiro de 2017 e a data de fecho do con-
curso, deve ter pelo menos uma experiência contínua de 1 
ano, ou superior, na prestação de serviços de segurança (pelo 
menos 15 guardas) a uma instituição de Macau. O concorrente 
deve entregar os documentos comprovativos, tais como cartas 
de adjudicação, notas de encomenda, contratos de prestação de 
serviços ou outros documentos comprovativos da adjudicação, 
e prestar informações sobre os serviços alvo de adjudicação. A 
informação em causa deverá contemplar o cumprimento dos 
requisitos descritos, e todos os documentos comprovativos e 
informações relativas aos serviços devem ser cópia autenticada 
ou original.
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7. Prazo de validade de propostas de adjudicação: 90 dias 
contado a partir da data de abertura de propostas.

8. Local de encontro para a visita ao local a que se destina 
a prestação de serviços: Auditório do Edifício Equipa do Ins-
tituto de Formação Turística de Macau, Colina de Mong-Há, 
Macau.

9. Data e hora de visita: 28 de Dezembro de 2022 pelas 10,00 
horas.

10. Caução provisória: $184 000,00 (cento e oitenta e quatro 
mil patacas), a prestar mediante depósito em numerário ou 
garantia bancária aprovada nos termos legais, à ordem do Ins-
tituto de Formação Turística de Macau, no Banco da China, 
Sucursal de Macau (conta n.º 180101100819085).

11. Caução definitiva: 4% de montante de adjudicação.

12. Local de entrega de propostas: no balcão da Caixa e In-
formações localizado no Edifício Inspiração do Instituto de 
Formação Turística de Macau, Colina de Mong-Há, Macau.

13. Data e hora-limite de entrega das propostas: 18 de Janei-
ro de 2023 pelas 17,00 horas.

14. Local de abertura das propostas: Auditório do Edifício 
Equipa do Instituto de Formação Turística de Macau, Colina 
de Mong-Há, Macau.

15. Data e hora de abertura das propostas: 19 de Janeiro de 
2023 pelas 10,00 horas.

* Em conformidade com o disposto do artigo 27.º do De-
creto-Lei n.º 63/85/M, a firma/sociedade concorrente ou o seu 
representante legal deverá estar presente no acto público de 
abertura das propostas com vista a prestar esclarecimentos 
sobre dúvidas eventualmente surgidas relativas aos documen-
tos constantes da sua proposta.

16. Consultas do programa do concurso e do caderno de en-
cargos, o local, data e hora de acesso aos respectivos exempla-
res.

Local: no balcão da Caixa e Informações localizado no Edi-
fício Inspiração do Instituto de Formação Turística de Macau, 
Colina de Mong-Há, Macau.

Data: da data de publicação do presente anúncio à data de 
abertura de propostas de concurso público.

Hora: nos dias úteis e dentro do horário normal de expediente.

* Pode-se adquirir exemplares do programa do concurso e 
do caderno de encargos no balcão da Caixa e Informações lo-
calizado no Edifício Inspiração do Instituto de Formação Tu-
rística de Macau ao preço de $100,00 (cem patacas) por exem-
plar. Transferência gratuita de ficheiros pela Internet na Home 
page do IFTM (website:http://www.iftm.edu.mo).

17. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

• Preço global da proposta (70%);

• Experiência em serviços semelhantes (15%);

• Certificados profissionais (15%).
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Instituto de Formação Turística de Macau, aos 13 de Dezem-
bro de 2022.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 4 962,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Concurso Público n.º 008/DSAMA/2022

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas do Governo da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

2. Serviço por onde corre o procedimento do concurso: Di-
recção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (dora-
vante designada por «DSAMA»).

3. Modalidade de concurso: concurso público.

4. Objecto: fornecimento e instalação de equipamentos de 
radares marítimos no E1-VTS.

5. Preço base: não há.

6. Condições de admissão: 

6.1 A sociedade ou empresário comercial, pessoa singular 
que satisfaça cumulativamente as seguintes condições pode 
participar neste concurso:

6.1.1 Está inscrito no Cadastro de Contribuintes da Contri-
buição Industrial da Direcção dos Serviços de Finanças;

6.1.2 Efectuou o registo comercial;

6.1.3 O âmbito de actividades constante na certidão de regis-
to comercial, na certidão de registo de sociedade (ou documen-
to equivalente), no conhecimento de cobrança da contribuição 
industrial (modelo M/8) ou noutro documento comprovativo 
inclui qualquer uma das seguintes:

6.1.3.1 Actividade relacionada com o sistema de radar;

6.1.3.2 Actividade relacionada com o sistema (ou software) 
de gestão/controlo de tráfego;

6.1.3.3 Actividade relacionada com o sistema radioeléctrico;

6.1.3.4 Actividade relacionada com o sistema de telecomuni-
cações;

6.1.4 Não é devedor dos cofres da Região Administrativa 
Especial de Macau. 

6.2 Não é admitida a participação do concorrente mediante a 
forma de contrato de consórcio.

6.3 As pessoas singulares ou sociedades, só podem submeter 
uma única proposta.
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7. Local, hora e preço para consulta do processo do concurso 
e obtenção de cópias:

Local: Divisão Financeira do Departamento de Adminis-
tração e Finanças, sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, 
Calçada da Barra, Região Administrativa Especial de Macau.

Hora: horário de expediente.

Cópias do processo do concurso: mediante o pagamento de 
$400,00 (quatrocentas patacas).

Encontram-se disponíveis os documentos do concurso na 
página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).

8. Local, data e hora limite para a entrega das propostas:

Local: Centro de Prestação de Serviços ao Público da DSAMA, 
sito na Calçada da Barra, Região Administrativa Especial de 
Macau.

Data e hora limite: dia 13 de Fevereiro de 2023 (segunda-
-feira), até às 12,00 horas. 

Em caso de encerramento da DSAMA na data e hora limite 
para a entrega de propostas por motivos de força maior, o 
prazo para a entrega das propostas é adiado para o primeiro 
dia útil seguinte à mesma hora.

9. Língua a utilizar na redacção da proposta: a proposta e os 
documentos que a acompanham (excepto a descrição e a espe-
cificação de produtos) devem estar redigidos numa das línguas 
oficiais da RAEM. Quando redigidos noutra língua, devem ser 
acompanhados de tradução legalizada, a qual prevalece para 
todos e quaisquer efeitos.

10. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a 
contar da data do acto público do concurso, prorrogável 
nos termos do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho.

11. Caução provisória: $132 000,00 (cento e trinta e dois mil 
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, mediante 
ordem de caixa ou cheque do Banco Nacional Ultramarino 
emitido a favor da «Caixa do Tesouro» ou garantia bancária.

12. Caução definitiva: 4% (quatro por cento) do preço total 
da adjudicação, a prestar mediante depósito em dinheiro, me-
diante ordem de caixa ou cheque do Banco Nacional Ultrama-
rino emitido a favor da «Caixa do Tesouro» ou garantia bancária.

13. Visita ao local:

A visita ao local será realizada às 10 horas do dia 4 de Janei-
ro de 2023 (quarta-feira) no Centro de Gestão de Tráfego Ma-
rítimo na Zona E1.

Em caso de número excessivo de inscritos na visita ao local, 
os inscritos serão divididos em grupos para efectuar as visitas 
ao local, os quais serão notificados pela DSAMA sobre os por-
menores.

14. Data de realização do acto público do concurso:

Local: Sala polivalente da DSAMA, sita na Calçada da 
Barra, Região Administrativa Especial de Macau.

7. 

$400.00

https://www.marine.gov.

mo

8. 

9. 

説

10. 90

63/85/M

11. $132,000.00 叁

12. 4%

13. 

E1

14. 



N.º 51 — 21-12-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18843

Dia e hora: dia 14 de Fevereiro de 2022 (terça-feira), pelas 
10,00  horas.

Em caso de encerramento da DSAMA para o referido acto 
público por motivos de força maior, a data de realização do 
acto público do concurso é adiada para o primeiro dia útil se-
guinte à mesma hora.

Os concorrentes ou os seus representantes devidamente 
mandatados devem estar presentes no acto público para os 
efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 
de Julho, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos do-
cumentos apresentados no concurso.

15. Critérios de apreciação das propostas:

Preço apresentado na proposta: 50%;

Programa de execução: 40%;

Experiências profissionais: 10%.

16. Critério de adjudicação:

A adjudicação é efectuada ao concorrente com pontuação 
total mais elevada e, no caso de haver empate na pontuação 
total mais elevada, a adjudicação é efectuada nos termos pre-
vistos no programa do concurso.

17. Actualização, rectificação e esclarecimento dos documen-
tos do concurso:

Os concorrentes deverão comparecer diariamente na Divisão 
Financeira do Departamento de Administração e Finanças, 
sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, Calçada da Barra, 
Região Administrativa Especial de Macau, ou consultar a 
página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo), 
a partir de 21 de Dezembro de 2022 e até à data limite para a 
entrega das propostas, para obter informações sobre a actua-
lização, rectificação e esclarecimento dos documentos do con-
curso.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 12 de Dezembro de 2022. 

O Director dos Serviços, substituto, Kuok Kin.

(Custo desta publicação $ 6 537,00)

FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A 

CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

Aviso

Deliberação n.º 01/2022 do Conselho Administrativo — 

delegação de competências

Nos termos do disposto nos artigos 7.º, 38.º, n.º 1, 65.º, 87.º, 
n.º 2, e 89.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), o Conse-
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lho Administrativo do Fundo para a Protecção Ambiental e 
a Conservação Energética, na sua 30.ª reunião do dia 12 de 
Dezembro de 2022, delibera o seguinte:

1. É delegada no presidente do Conselho Administrativo do 
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energéti-
ca, Tam Vai Man, e no membro, Un Man Long, a competência 
para a prática, em conjunto, dos seguintes actos:

1) Autorizar pagamentos e emitir meios de pagamento;

2) Autorizar ordens de pagamento no âmbito das operações 
de tesouraria.

2. No caso de ausência ou impedimento dos delegados refe-
ridos no n.º 1, a competência delegada ao abrigo da presente 
deliberação é exercida pelos respectivos substitutos legais.

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

4. São ratificados todos os actos praticados pelo presidente 
e pelo membro do Conselho Administrativo do Fundo para a 
Protecção Ambiental e a Conservação Energética referidos no 
n.º 1, no âmbito da competência ora delegada, desde 8 de Dezembro 
de 2022.

5. A presente deliberação produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

6. É revogada a Deliberação n.º 01/2021 do Conselho Admi-
nistrativo do Fundo para a Protecção Ambiental e a Conserva-
ção Energética — delegação de competências.

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energé-
tica, aos 12 de Dezembro de 2022.

O Conselho Administrativo:

Presidente: Tam Vai Man.

Membros: Au Wai San, representante da Direcção dos Servi-
ços de Finanças;

Lei Chu San (Substituto);

Un Man Long;

Leong Lai Fan (Substituta).

(Custo desta publicação $ 2 482,00)

01/2021

 

 

 

 

 $2,482.00
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(Custo desta publicação $ 3 719,00)
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G u a n g d o n g - H o n g  K o n g -
Macao (Macao) Standard izat ion & 
Q u a l i t y D evelo p ment P ro mot io n 
Association

别

494 BC

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1

2

3
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 $4,110.00

(Custo desta publicação $ 4 110,00)

    

 

着

3 177/2022

 

 66
14 A

  

 

  

况

 

 

 

 

 $1,945.00

(Custo desta publicação $ 1 945,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/ASS/M5 280

Macau Hua Xia Wen Bo Collector 
Association

 

1. 

2 . 

3. 

4. 

1163F J

 Chao Sai Kam

 $2,090.00

(Custo desta publicação $ 2 090,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Restauração e 
Bebidas e Diversão de Macau

着

2022/ASS/M5 285

Associação de Restau-
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ração e Bebidas e Diversão de Macau
Macau Restau ra nt a nd 

Drinking and Entertainment Associa-
tion

355
8 A

1. 
2. 3. 

1. 
2. 

3. 

158 1

 Chao Sai Kam

 $2,642.00

(Custo desta publicação $ 2 642,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/A S S/M5
289
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255

 Chao Sai Kam 

 $1,709.00

(Custo desta publicação $ 1 709,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Libertadora de Jesus 
Cristo Macau

着

2022/A S S/M5
292

Associação Libertadora de Jesus 
Cristo Macau

ESTATUTOS 

Artigo Primeiro

(DENOMINAÇÃO E SEDE)

UM.) A associação religiosa, sem fins 
lucrativos, denomina-se, para todos os efei-
tos legais, «ASSOCIAÇÃO LIBERTA-
DORA DE JESUS CRISTO MACAU» e 
em inglês «JESUS CHRIST THE DELI-
VERER ASSOCIATION MACAU», com 
abreviação em inglês «JCTDAM», destina-
da a proclamação das Sagradas Escrituras 
Judaico Cristãs e educação familiar.

DOIS.) A associação tem a sua sede 
no Beco do Gonçalo, n.º 18, Edifício KA 
IUN, rés-do-chão-A, MACAU, e a sua du-
ração é por tempo indeterminado.

Artigo Segundo

(ASSOCIADOS)

UM.) Fazem parte da Associação as pes-
soas singulares que tiverem sido admitidas 
como associados pela Associação, e cujos 
nomes constem dos registos da Associação.

DOIS.) Só serão admitidos como asso-
ciados efectivos ou honorários as pessoas 
que professem ter aceite o Jesus Cristo 
como Salvador pessoal e que vivam em 
conformidade com os princípios, doutri-
nas, ordem e disciplina da Associação, 
cujos ensinamentos se baseiam na Bíblia 
Sagrada. 

TRÊS.) Poderão ser advertidos, suspen-
sos ou expulsos da Associação, por decisão 
da Assembleia Geral, todos os associados 
cuja vida moral e espiritual não esteja em 
conformidade com a ordem, doutrina e dis-
ciplina da Associação.

QUATRO.) A readmissão de associados 
suspensos ou expulsos é efectuada por pro-
posta do presidente.

Artigo Terceiro

 (FINS)

A ASSOCIAÇÃO TEM POR OBJEC-
TIVO:
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UM.) Prestar culto a Deus e instruir os 
seus associados conforme as doutrinas das 
Sagradas Escrituras Judaico-Cristãs;

DOIS.) Difundir o Evangelho de Cris-
to os ensinamentos da Bíblia através de 
conferências públicas, serviços e palestras 
religiosas, reuniões ao ar livre, acampa-
mentos de férias, literaturas, livros, jornais, 
audiovisuais ou por quaisquer outros meios 
legítimos à sua disposição;

TRÊS.) Prestar assistência espiritual 
nos lares de idosos, orfanatos, hospitais, 
priões, ou em qualquer outro lugar onde a 
presença dos seus Ministros Evangélicos 
ou associados seja requerida;

QUATRO.) Promover a solidariedade 
social através de acções de beneficência, 
assistência, humanitária e ajuda a famílias 
necessitadas;

CINCO.) Promover o intercâmbio e a 
cooperação com outras associações e orga-
nizações congéneres na RAEM e de outros 
países na região. 

Artigo Quatro
 

(DEVERES DOS 
ASSOCIADOS)

São deveres dos associados;

UM.) Observar e cumprir os estatutos e 
as deliberações dos órgãos sociais; 

DOIS.) Manter uma conduta digna e 
não ofensiva quer para com os princípios 
religiosos Judaico-Cristãos quer para com 
a Associação e os seus associados; e

TRÊS.) Pagar as quotas.

Artigo Quinto

(DIREITOS DOS 
ASSOCIADOS)

São direitos dos associados:

UM.) Participar e votar nas assembleias 
gerais;

DOIS.) Eleger e ser eleito para os órgãos 
sociais; e 

TRÊS.) Participar nas actividades or-
ganizadas pela Associação e usufruir os 
benefícios concedidos aos associados.

Artigo Sexto
 

(DEFESA DOS INTERESSES 
DOS ASSOCIADOS)

A Associação defenderá os interesses 
legítimos dos seus associados junto do 

Governo da RAEM, assim como de outras 
entidades que achar conveniente e neces-
sário. 

Artigo Sétimo
 

(PATRIMÓNIO)

O património da Associação é constituí-
do por:

UM.) Contribuições voluntárias dos seus 
associados e, bem assim, de quaisquer he-
ranças, legados ou doações de que venha a 
beneficiar;

DOIS.) Bens imóveis ou de outra nature-
za, adquiridos a título gratuito ou oneroso; e

TRÊS.) As quotas recebidos dos seus 
associados.

 
Artigo Oitavo

 
(REALIZAÇÃO DOS FINS)

Para a realização dos seus fins, pode a 
Associação:

UM.) Adquirir, construir, alienar, ar-
rendar ou onerar bens imóveis ou de outra 
natureza, necessários para a instalação da 
Associação;

DOIS.) Dispor dos mesmos bens livre-
mente e administrá-los, nos termos por que 
o podem fazer, segundo a lei civil;

TRÊS.) Contrair os empréstimos reque-
ridos para a prossecução dos fins da Asso-
ciação, nos termos e condições previamen-
te aprovados; e

QUATRO.) Organizar livremente as 
suas actividades com a utilização dos meios 
adequados.

Artigo Nono
 

(ÓRGÃOS)

São órgãos da Associação:

UM.) A Assembleia Geral;

DOIS.) A Direcção da Associação; e

TRÊS.) O Conselho Fiscal.

Artigo Décimo

(DURAÇÃO DO MANDATO)

Os titulares dos órgãos da Associação 
serão desempenhados por mandato com 
duração de dois anos, sem limite de reelei-
ção.

Artigo Décimo Primeiro

 (ASSEMBLEIA GERAL)

UM.) A Assembleia Geral é o órgão so-
berano da Associação, composta por todos 
os seus associados e reúne, ordinariamente 
uma vez por ano, e extraordinariamente 
sempre que convocada pela Direcção ou a 
requerimento de dois terços dos associados 
da Associação, conforme a lei.

DOIS.) A Mesa da Assembleia Geral 
é constituída por um presidente e dois 
vogais, um dos quais secretaria a reunião, 
todos eleitos bianual e sucessivamente.

TRES.) Compete à Assembleia Geral:

a.) Eleger e destituir os elementos efecti-
vos dos órgãos da Associação;

b.) Aprovar as contas da Associação me-
diante parecer do Conselho Fiscal; e

c.) Tomar todas as deliberações que lhe 
sejam legal ou estatutariamente atribuídas, 
tendo em vista o progresso da Associação 
e a boa harmonia dos seus associados. 

QUAT RO.) A Assembleia Gera l é 
convocada por meio de carta registada, 
enviada com a antecedência mínima de 8 
dias, ou mediante protocolo efectuado com 
a mesma antecedência; na convocatória 
indicar-se-á o dia, hora e local da reunião e 
a respectiva ordem de trabalho.

Artigo Décimo Segundo
 

(DIRECÇÃO)

UM.) A Associação será dirigida e ad-
ministrada por uma Direcção, composta 
por três elementos: um presidente, um se-
cretário e um tesoureiro, eleitos bianual e 
sucessivamente.

DOIS.) Compete à Direcção:

a.) Assegurar a realização dos fins da 
Associação;

b.) Representar a Associação, por inter-
médio do seu presidente, activa e passiva-
mente, perante quaisquer entidades oficiais 
ou privadas; e

c.) Gerir o património da Associação, 
apresentando à Assembleia Geral ordiná-
ria um relatório financeiro e de activida-
des;

TRÊS.) A Direcção é convocada e mo-
derada pelo seu presidente, e os seus asso-
ciados não podem abster-se de votar nas 
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deliberações tomadas em reuniões a que 
estejam presentes.

 
 Artigo Décimo Terceiro

 
(CONSELHO FISCAL)

UM.) O Conselho Fiscal é constituído 
por três elementos: um presidente e dois vo-
gais, eleitos pela Assembleia Geral ordiná-
ria, todos eleitos bianual e sucessivamente.

DOIS.) O Conselho Fiscal compete dar 
parecer sobre qualquer assunto financeiro 
que lhe seja apresentado pela Direcção, e 
sobre as contas anuais apresentadas pela 
Assembleia Geral.

TRÊS.) Fiscalizar a actividade patri-
monial e financeira da Associação, acon-
selhando a Direcção, a pedido desta, em 
matéria de âmbito administrativo e finan-
ceiro.

QUATRO.) Ao Conselho Fiscal é apli-
cável o disposto no n.º 3 do artigo décimo 
segundo, com as necessárias adaptações.

Artigo Décimo Quatro

(EXTINÇÃO E DESTINO DOS 
BENS)

UM.) A Associação só pode ser extinta 
por deliberação da Assembleia Geral, em 
sessão extraordinária, convocada expressa-
mente para o efeito.

DOIS.) Ao aprovar a extinção e inerente 
dissolução do seu património, a Assembleia 
Geral deliberará sobre o destino a dar aos 
bens, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do ar-
tigo 153.º do Código Civil de Macau vigente.

 
Artigo Décimo Quinto

 
(NORMA TRANSITÓRIA)

Enquanto não forem eleitos os associa-
dos da Direcção, haverá uma Comissão 
Directiva, composta pelos associados fun-
dadores:

a.) Grazelda Serna De Guzman;

b.) Gil Jr Quisao Evidente; e

c.) Glynes Mae Directo Tejano.

Artigo Décimo Sexto
 

(ALTERAÇÃO DOS 
ESTATUTOS E EXTINÇÃO 

DA ASSOCIAÇÃO)

Um.) As deliberações sobre alterações 
dos estatutos exigem o voto favorável de 

três quartos do número dos associados pre-
sentes.

Dois.) As deliberações sobre a dissolu-
ção ou prorrogação da Associação reque-
rem o voto favorável de três quartos do 
número de todos os associados.

 Chao Sai Kam

 $4,530.00

(Custo desta publicação $ 4 530,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Sociedade de Design da Ásia de 
Macau

着

2022/A S S/M5
286

Sociedade de Design 
da Ásia de Macau Macau 
Asia Design Society

Asia Journal of Design Research

335-341
21 G
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 Chao Sai Kam 

 $2,274.00

(Custo desta publicação $ 2 274,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Desenvolvimento 
de Cosmetologia e Beleza 

Corporal da China (Macau)

着

2022/A S S/M5
294

Associação de 
Desenvolvimento de Cosmetologia e 
Beleza Corporal da China (Macau)

C h i n a (M a c a u) B o d y 
Beauty and Cosmetology Development 
Association

123
4 A



18856    51   2022  12  21 

 Chao Sai Kam

 $2,484.00

(Custo desta publicação $ 2 484,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/ASS/M5 299

5-7
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 Chao Sai Kam

 $1,893.00

(Custo desta publicação $ 1 893,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/A S S/M5
296

21 5 L

内

别

 Chao Sai Kam

 $2,077.00

(Custo desta publicação $ 2 077,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着
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2022/A S S/M5

297

Macau Chen Style 
Taijiquan General Association

21 5 L

内

别

 Chao Sai Kam

 $2,195.00

(Custo desta publicação $ 2 195,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Cuidados Pós-Parto 
e Popularização Infantil de Macau

着

2022/A S S/M5
300

 

Associação de Cuidados 
Pós-Parto e Popularização Infantil de 
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Macau Macau Postpartum 
Care and Infant Care Popularization 
Association

6 A

 Chao Sai Kam

 $2,221.00

(Custo desta publicação $ 2 221,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Pais de Secção 
Portuguesa da Escola Secundária 
Luso-Chinesa de Luís Gonzaga 

Gomes

着

2022/ASS/M5 293

Associação de Pais de Secção 
Portuguesa da Escola Secundária Luso-
-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes

APSPLGG

a
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b

c

a

b

c

d

a

b

a

b

c

d

e

f

g

a

b

1

2

3

4

5

c

a

b

 Chao Sai Kam

 $2,169.00

(Custo desta publicação $ 2 169,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação dos Licenciados em 
Administração Pública — A.L.A.P.

2022/A S S/M5
287

 Chao Sai Kam

 $565.00

(Custo desta publicação $ 565,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Secção de Macau da Associação 
Internacional de Polícia

2022/A S S/M5
288

87 93 4 C

a

b

c

d

e

f
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g

h

i

 Chao Sai Kam 

 $657.00

(Custo desta publicação $ 657,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Internacional de 
Dança de Rua de Macau

2022/A S S/M5
290

 

 Chao Sai Kam

 $526.00

(Custo desta publicação $ 526,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação das Idosas de Fu Lun 
de Macau

2022/A S S/M5
295

 Chao Sai Kam

 $894.00

(Custo desta publicação $ 894,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

2022/A S S/M5
298

舘

舘

 Chao Sai Kam

 $526.00

(Custo desta publicação $ 526,00)
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